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Gloria Aznar, «No hay una luz igual a la de Tarragona. Los tonos amarillos, rosados, 
anaranjados o marrones rebotan en el entorno y el espacio para ofrecer una 
atmósfera singular. Una de las características fundamentales de por qué trabajo con 
luz se debe a que los primeros cuatro años de mi vida los pasé aquí. Y cuando he 
vuelto, la he reconocido». El tarraconense Tom Carr regresa a casa con El lloc i 
l'instant, exposición en el Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT), 
compuesta por tres grandes instalaciones escultóricas seleccionadas especialmente 
para esta galería y que se puede visitar de manera gratuita hasta el próximo 14 de 
febrero. En paralelo, el MAMT ha editado el libro Tom Carr, l'escultura mental: 
presència i contingència, de Raquel Medina de Vargas (Diputació de Tarragona y 
Viena Edicions). Tom Carr atrapa la luminiscencia fugaz, la cincela y la talla para 
ofrecérsela al espectador quien, a su vez, modelará sus siluetas para hacer una 
visita única e irrepetible. Luces y sombras, geometría, reflejos y juegos de destellos 
son el eje de la muestra, divida en Melancholia, My red Studio y Kunstkammer, sin 
orden preestablecido. En esta ocasión, de la mano del autor, la visita se inició en el 
espacio 'Kunstkammer', en el que el visitante se encuentra a priori frente a marcos 
vacuos, sin láminas. «En los siglos XVI y XVII se exponían en varias paredes todos 
los objetos y pinturas que se habían hallado en viajes y otras tierras. Es lo que se 
llama Kunstkammer. Y un tipo de sala es esta, muy frontal. De hecho, es un punto 
de vista casi obligatorio cuando se entra en el museo», señala el artista. En un 
recorrido más profundo por entre los cuadros, vacíos de contenido, de diferentes 
formas, «simples, que no distraigan», se descubren los reflejos que surgen 
recónditos desde el interior. «El color aparece de manera aparentemente mágica, 
sutil», comenta Carr. Blanco entre pinceladas de azul o trazos de rojo que mutarán a 
los ojos, según el paseo que se haga por la sala. Rojo es también el que «invita a 
entrar» en 'My red studio'. El rojo, que expresa deseo, energía y calor es, en este 
caso, «intensidad y vida. Llevo mucho recorrido, pero me encuentro muy vivo», 
expresa Carr. La instalación es su interpretación particular de la pintura homónima 
de Henry Matisse exhibida en el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA). 
Aunque, como recuerda el tarraconense, «he tenido la oportunidad de verla y el 
original no es rojo. Es marrón». En el espacio creado por Tom, el visitante pasa a ser 
el propio protagonista, de tal manera que la luz cambiante se moldea en simbiosis 
con su movimiento, entre un collage de diferentes obras del artista plástico. Entre 
ellas, una imagen proyectada de un pescador del Serrallo, una hélice o unas 
escaleras. «El dibujo del Serrallo es del 74, cuando aún estaba estudiando y 
aprendía a dibujar. La escalera se puede relacionar con la medida de una persona y 
es un fragmento de torre, como la de Babel y la idea de la proyección que sufre la 
deformación anamórfica, recuerda lo que ya no es, la memoria. Una memoria difusa, 
confusa a veces; otras muy reconocible», cuenta. Un vídeo artístico que se pudo ver 
en medio mundo, así como un recuadro en blanco a la espera de su propietario 
momentáneo completan la propuesta. «Además de la luz, lo efímero y precario y el 
espacio tiempo son los conceptos que siempre han estado presentes en mi obra, 
más resaltados tras cuatro décadas de recorrido», manifiesta. Y destaca la 
relevancia de los diferentes puntos de vista para entender el todo. «Una obra 
tridimensional, una escultura como tenemos aquí en el museo de otros artistas, una 
instalación de espacio la podemos entender mejor cuando la hemos visto desde 
diferentes ángulos. Un cuadro puede tener distintos puntos de vista, incluso se 
puede observar desde más cerca o más lejos. Pero una vez sumamos todos, es 
cuando tenemos una expresión mucho más fiel de lo que el artista hacía o quería 
expresar». Una enseñanza que se puede aplicar a la vida misma. La brevedad, lo 
perecedero e instantáneo se percibe especialmente en 'Melancholia'. En ella, un 
poliedro basado en una obra de Albrecht Dürer crea la ilusión, a capricho de un 



proyector. «Durante más de un siglo se pensó que se trataba de un cubo roto, pero 
no lo es porque no son 90 grados», defiende Carr. En su caso refleja la idea de un 
volumen tan contundente, que «parece un diamante, fuerte, aunque al mismo tiempo 
débil. Me gusta unir estos opuestos cuando puedo, ya que permiten reflexionar». 
Eternos contrastes y opuestos, «como el lujo de poder disfrutar de la obra en el 
museo, con la tranquilidad que podemos hacerlo», apunta el tarraconense. Lejos 
queda Orchard Road, el núcleo comercial de Singapur, en 2010, cuando «625.000 
personas pasaron como parte de una de mis obras. Cada cosa en su momento. Y 
ahora es el del MAMT». Diari de Tarragona, Cultura&Vida 10 gener de 2021 (p. 
46) 
Josep M. Rosselló, “Quan amb el Museu d'Art Modern de la Diputació, vàrem 
organitzar l'exposició 'El cadàver exquisit, una proposta', l'any 2005, en la qual varen 
participar més de vuitanta artistes de la ciutat i del Camp de Tarragona, es varen 
perdre pel camí dos poetes visuals, que pel fet d'anar per lliure ens eren 
desconeguts: Guillermo Marín i César Reglero. És per aquesta raó i per la seva 
vàlua que al cap d'un any, pocs dies abans d'obrir l'espai expositiu Art al meu antic 
taller, els vaig convidar a pintar un Cadavre- exquis sobre el mosaic del terra, que no 
tan sols va suportar la inauguració, sinó que va ser visible durant molt de Temps, fins 
que a poc a poc es va anar esborrant. Ara fa deu anys aproximadament, a Guillermo 
Marín li van diagnosticar una malaltia degenerativa, la darrera vegada que ens 
vàrem veure va ser aquest estiu, quan estava rodant el videoclip de la Ruta 
lorquiana, a les Coques, al costat de la Catedral, com sempre, gentleman, simpàtic, 
amb la mascareta trencada i el bigoti arrissat: «Para pensar». No fa gaire en César 
em va comunicar que estava ingressat a l'hospital amb Covid-19 i pronòstic greu, i 
passats uns dies em va dir que havia mort. Guillermo Marín va néixer a Campillos, 
un poble de Málaga, definia la Poesia Visual com La semejanza que existe entre una 
frase y una imagen que la expresa con un efecto poético o musical. Teníem en comú 
l'admiració per l'Escola Bauhaus, i pel genial fotògraf Man-Ray, havia viscut durant 
anys a Düsseldorf (Alemanya), on resta com una fita des de 1982 la seva escultura 
en ferro soldat del Max Plank Institute, situada a l'exterior de l'edifici. Després se'n va 
anar a Itàlia, on una esplèndida Madonna de la seva autoria s'exposa a la Colꞏlecció 
-Fundació G. Rossi, de Verona, i amb les Edicione Laboratorio di Cromografia de 
Milan, el 2001, va publicar les Greguerías a la poesía visual. Va tornar a Andalusia 
per colꞏlaborar amb Francisco Aliseda, a Córdoba, en el projecte de l'antiga foneria 
El Cerco, a Peñarroya-Pueblonuevo. Establert a Tarragona, va publicar El cante de 
las 40 i les Rubricas al aire, de les quals el Museu d'Història conserva uns 
exemplars, així com l'escultura original en ferro El ojo del borracho, de la Colꞏlecció 
Art, que conserva obres dels artistes emergents del meu taller, on Marín havia 
exposat el projecte Espirocantos cuadrangulares, presentat per Joan Cavallé al 
MAMT. I en colꞏlaboració amb la revista Letras travestidas (Uruguai) de J. A, Italiano 
y M, Fernández Méndez, i de César Reglero, vàrem mostrar la proposta Afrodita se 
devana los sesos, que obria portes al fecund món femení. Al Teatre Metropol va 
realitzar una esplèndida exposició de les seves escultures en ferro, comissariada per 
Antonio Salcedo. La URV va fer un recull del seu treball, pendent d'edició. I a 
Vespella de Gaià, la terra del comú amic i artista Rafael Bartolozzi, emergeix en 
metall, entre la potència de la vegetació, el seu Balcón para ver la poesía, fruit de les 
trobades de Poesia Visual que se celebraven anys enrere, llavors, quan tot era 
diferent. Au revoir, Guillermo, fins i tot entre la boira del Parkinson, has continuat 
sent un mestre dels mons més subtils de la poesia. Guillermo Marín va morir fa poc 
temps.” Pas de Zebra,  Diari de Tarragona. 26 de gener de 2021 
 
 
Alfons Petit, “Montse Frisach va ser l'encarregada d'obrir aquests anomenats 
«Comissariats en línia», amb l'exposició Una rapsòdia visual. Música, so i silenci a 
les colꞏleccions dels museus de la Xarxa de Museus d'Art de Catalunya, i l'ha seguit 



l'escriptora i curadora Cristina Massanés, amb Maneres de dir jo. Autoretrat i dones 
a la Xarxa de Museus d'Art de Catalunya. I ja hi ha anunciada una tercera mostra, 
Tresors de terres remotes, i els noms de futurs comissaris per al projecte: 
l'historiador Albert Velasco i l'artista Jordi Mitjà. En la pàgina a Internet des de la qual 
s'accedeix a aquests comissariats (https://xarxa.museunacional.cat/comissariats-en-
linia), els responsables de la Xarxa de Museus d'Art de Catalunya apunten que es 
tracta d'un projecte que aposta per «oferir nous formats de difusió de les colꞏleccions 
de tots els museus que en formen part», entre els quals n'hi ha tres de les 
comarques gironines: el Museu d'Art de Girona, el Museu de l'Empordà de Figueres i 
el Museu de la Garrotxa d'Olot. Al mateix web s'hi assenyala que «aquest espai ha 
de permetre que, segons cada comissariat, es construeixin relats molt diversos i es 
facin aflorar lectures múltiples a partir de la totalitat de les colꞏleccions. Alhora, 
també permetrà difondre el sentit i el valor de la colꞏlecció conjunta d'art de 
Catalunya».Eduard Bech, director del Museu de l'Empordà de Figueres, explica en 
aquest sentit que «els comissaris tenen plena llibertat per utilitzar els fons de totes 
les colꞏleccions dels museus de la xarxa, encara que és evident que no cal que hi 
siguin tots representats». I fins i tot dins d'aquests fons, «poden seleccionar tant 
peces que es troben en exposició com d'altres que no ho estan». Les dues 
exposicions en línia vigents fins ara, Una rapsòdia visual i Maneres de dir jo, utilitzen 
material procedent de diversos museus (cap de les dues no els fa servir tots), i 
també aposten per combinar peces de grans institucions, com el MNAC o el Macba, 
amb d'altres de museus més petits i locals. Igualment, s'hi han inclòs peces que es 
troben exposades i d'altres que no ho estan, encara que aquest darrer aspecte no 
s'explicita quan es dóna informació de l'obra, un detall que podria confondre el 
visitant. Aquest ús de les noves noves tecnologies per a la difusió de l'art (i de tantes 
altres disciplines i pràctiques quotidianes) s'ha generalitzat els darrers mesos a 
causa del coronavirus, però el projecte dels comissariats en línia neix abans de la 
pandèmia, i amb un objectiu diferent al d'esquivar les restriccions de tota 
complementarietat, i entenem que la gràcia és poder oferir lectures molt més 
completes de l'art català de tots els temps a través de la suma de les colꞏleccions». 
Si s'hi afegeix a l'equació la voluntat de «elaborar un relat des de diferents 
perspectives i amb diferents veus, que ens permeti percebre les mútiples lectures 
que pot oferir una colꞏlecció tan important i rica com la que sumen tots els museus 
de la xarxa», neix el projecte «Comissariats en línia»: «En línia no tenim cap 
limitació, i tot el que hauríem d'invertir en transports, assegurances, etc, ho podem 
invertir en proporcionar aquestes diferents lectures de què parlava. Per això hem 
encarregat exposicions a periodistes, historiadors, crítics, artistes... Això és molt 
enriquidor».De moment, Montse Frisach ha partit a Una rapsòdia visual de la tesi 
que «música i arts visuals sempre han anat de la mà. Els artistes han creat tot un 
imaginari de la música. En les obres religioses van omplir les escenes d'àngels 
músics i cantors però, com que els creadors solen ser amics entre tots, també van 
retratar els músics i ballarins, que, en definitiva, són músics que toquen amb el seu 
cos i dibuixen en l'espai. Altres obres visuals no parlen explícitament de música i so, 
però la tenen continguda dins seu». A partir d'aquests arguments, Frisach proposa 
un recorregit per una trentena d'obres que vol ser «un passeig en forma de rapsòdia 
perquè el visitant pugui trobar de manera molt lliure les concomitàncies entre art i 
música. Un passeig heterodox i atemporal, que manlleva el concepte de 'rapsòdia' 
de l'àmbit de la música per ilꞏlustrar una certa estructura amb què també treballen 
sovint els artistes visuals». 
Cristina Massanés, per la seva part, ha seleccionat 35 obres de 32 artistes 
procedents de nou museus de la xarxa per al recorregut que proposa per l'evolució 
de l'autoretrat femení: «Són molt poques les artistes que es pinten pintant. Els 
primers quadres, de finals de segle XIX, incorporen el cànon pictòric del retrat. Però 
quan l'autorepresentació per part de les artistes es fa plenament plural expandint la 
mateixa noció d'autoretrat és a partit dels anys seixanta. És evident que el feminisme 



hi ha tingut molt a veure, però també la idea d'un subjecte porós vinculat a la 
postmodernitat i la llibertat associada a l'art contemporani», escriu al web en la 
presentació del seu projecte. Per a Carme Clusellas, «els fons dels nostres museus 
són tot un món, i admeten múltiples mirades, i arribarà el moment que tu mateix et 
podràs muntar la teva pròpia exposició. Quan tinguem totes les colꞏleccions en línia, 
podràs crear el teu propi museu imaginari a la xarpels turistes, i els encanta, i ara els 
gironins tenen una oportunitat per redescobrir-lo».L'escriptora i curadora d'art 
Cristina Massanés també defensa l'observació presencial de l'obra d'art, per aquella 
«aura de l'objecte», però els «Comissariats en línia» li sembla un projecte inteessant 
perquè «ens permet construir relats visuals que no podríem tenir d'una altra manera 
perquè no hi ha diners per muntar aquesta mena d'exposicions presencials. Però és 
una llàstima, a m'i m'agradaria poder veure juntes totes aquestes obres, la 
presència, l'aura, la llum... És cert que a la pantalla de l'ordinador podem reproduir-
les molt bé, i ampliar molt, i veure detalls, però...».En tot cas, Massanés se sent 
satisfeta de la seva experiència en el projecte, i admet que va sentir un cert vertigen 
quan va rebre la proposta de participar-hi, per l'enorme ventall de possibilitats que se 
li oferien en poder accedir als fons de tants museus, i la plena llibertat de què 
disposava. Però ho va tenir clar de seguida: «Jo ja estava treballant temes 
relacionats amb la dona en el món de l'art, i havia preparat una exposició al Museu 
de l'Empordà (Pintar, crear, viure. Dones artistes a l'Alt Empordà, 1830-1939), i la 
pregunta que em va venir de seguida al cap va ser saber quants d'aquests museus 
tenien en els seus fons autoretrats fets per dones. El tòpic és que no n'hi ha gaires, i 
em va semblar una bona ocasió per comprovar-ho». Arrencava així, fa més d'un any, 
una feina que es va trobar el març passat amb el confinament total pel coronavirus, 
que li va impedir per exemple anar a visitar alguns muesus, com tenia previst. Però 
va trobar maneres de resoldre aquestes dificultats, i recorda ara «la disposició total 
que vaig trobar per part de tots els museus, i també la plena llibertat i confiança». 
Diari de Girona Dominical, 31 de gener de 2021 (p. 04- 05)  
 
Carlos Domènech, “Rosa Maria Ricomà Vallhonrat (Tarragona, 1954) espera 
l’entrevistador a les portes del Museu d’Art Modern de Tarragona. O dit d’altra 
manera, a les portes de casa seva. Perquè Ricomà va entrar al MAMT l’any 1976 
per inventariar les obres del reconegut escultor català Julio Antonio i no en va 
marxar fins al 2018. «És tota una vida», reconeix la protagonista de l’article, que 
desprèn amb les seves paraules saviesa i humilitat a parts iguals. Dels 42 anys que 
va treballar a l’equipament, més de la meitat ho va fer com a directora, entre el 1996 
i la seva jubilació, el desembre de 2018. «Quan vaig entrar a aquesta casa tenia dos 
pisos menys i ben bé no sabíem què era un museu!», recorda Ricomà. La Diputació 
de Tarragona, ens encarregat de la seva gestió, va decidir inaugurar-lo per promoure 
l’estudi i el coneixement de l’art modern i contemporani. «Encaixava a la perfecció 
per explicar la història de la nostra ciutat amb l’ajuda dels altres museus. Tarragona 
no és només el patrimoni romà…», subratlla l’exdirectora del MAMT, i afegeix: «El 
Diocesà ens explica l’època medieval; les cases Canals i Castellarnau, l’època 
modernista; el Museu del Port, la millora al comerç, i el MAMT, l’arribada als nostres 
dies». L’entrega de les obres de Julio Antonio a la Diputació va propiciar l’obertura 
de l’espai. De fet, la mateixa Ricomà va ser l’encarregada d’inventariar-les. 
«Recordo tres moments clau per al museu: l’arribada de les obres de Julio Antonio, 
perquè fou l’origen; aconseguir el Tapís Tarragona de Joan Miró, després d’arribar a 
un acord amb la Creu Roja, perquè és una peça cabdal, i, per últim, la instalꞏlació de 
la capella de l’artista tarragoní Tom Carr, perquè ha esdevingut un espai màgic, 
d’introspecció», relata. Ricomà ha crescut personalment i professional amb el MAMT 
i el museu ho ha fet amb ella. «Hem aconseguit que tothom que entri al museu 
entengui la història que estem explicant. Però això no hauria estat possible sense les 
treballadores i treballadors de la casa», expressa. De fet, l’equipament s’ha convertit 
en un referent pel servei pedagògic que ofereix, que passa per la formació de 



professorat, les activitats amb les escoles del territori i la colꞏlaboració amb la 
Universitat Rovira i Virgili. A més, el MAMT també s’ha vinculat estretament amb 
l’ONCE per tal de fer accessible el museu a tothom. «Això té un perquè i és que vam 
néixer amb la voluntat de ser un servei públic», subratlla Ricomà. Per tot plegat, 
l’Ajuntament de Tarragona va fer-li entrega, el passat mes de novembre, del Mèrit 
Cultural. Li va comunicar per telèfon l’alcalde de la ciutat, Pau Ricomà, germà de la 
protagonista d’aquest article. «Va ser tota una sorpresa, ho prometo. No en sabia 
absolutament res!», diu somrient, i reconeix que «va ser una trucada agradable entre 
germans». Rosa Maria Ricomà va jubilar-se el desembre de 2018, però segueix 
vinculada a l’art perquè «d’aquesta passió no te’n desprens mai». Tot i això, admet 
que té més temps per la família i altres projectes de ciutat amb els quals s’ha 
compromès. Ricomà es mira el futur amb calma i alguns desitjos. «Per al museu 
desitjo que segueixi creixent i amb nous reptes; per a Tarragona, que segueixi sent 
forta, potent, solidària i amb lloc per acollir a tothom, i per a mi i la meva família, que 
les netes i els nets creixin grans i feliços», se sincera. Després d’un parell de 
fotografies a la que va ser casa seva durant més de quaranta anys, Ricomà té temps 
per xerrar una estona amb els treballadors del museu. «Perquè aquí tots coneixem 
la vida i dificultat dels altres. Som una família», acaba dient.   
Fet Tarragona digital. 08-02-2021 
 
Carlos Domènech, “Rosa Maria Ricomà Vallhonrat (Tarragona, 1954) espera 
l’entrevistador a les portes del Museu d’Art Modern de Tarragona. O dit d’altra 
manera, a les portes de casa seva. Perquè Ricomà va entrar al MAMT l’any 1976 
per inventariar les obres del reconegut escultor català Julio Antonio i no en va 
marxar fins al 2018. «És tota una vida», reconeix la protagonista de l’article, que 
desprèn amb les seves paraules saviesa i humilitat a parts iguals. Dels 42 anys que 
va treballar a l’equipament, més de la meitat ho va fer com a directora, entre el 1996 
i la seva jubilació, el desembre de 2018. «Quan vaig entrar a aquesta casa tenia dos 
pisos menys i ben bé no sabíem què era un museu!», recorda Ricomà. La Diputació 
de Tarragona, ens encarregat de la seva gestió, va decidir inaugurar-lo per promoure 
l’estudi i el coneixement de l’art modern i contemporani. «Encaixava a la perfecció 
per explicar la història de la nostra ciutat amb l’ajuda dels altres museus. Tarragona 
no és només el patrimoni romà…», subratlla l’exdirectora del MAMT, i afegeix: «El 
Diocesà ens explica l’època medieval; les cases Canals i Castellarnau, l’època 
modernista; el Museu del Port, la millora al comerç, i el MAMT, l’arribada als nostres 
dies». L’entrega de les obres de Julio Antonio a la Diputació va propiciar l’obertura 
de l’espai. De fet, la mateixa Ricomà va ser l’encarregada d’inventariar-les. 
«Recordo tres moments clau per al museu: l’arribada de les obres de Julio Antonio, 
perquè fou l’origen; aconseguir el Tapís Tarragona de Joan Miró, després d’arribar a 
un acord amb la Creu Roja, perquè és una peça cabdal, i, per últim, la instalꞏlació de 
la capella de l’artista tarragoní Tom Carr, perquè ha esdevingut un espai màgic, 
d’introspecció», relata. Ricomà ha crescut personalment i professional amb el MAMT 
i el museu ho ha fet amb ella. «Hem aconseguit que tothom que entri al museu 
entengui la història que estem explicant. Però això no hauria estat possible sense les 
treballadores i treballadors de la casa», expressa. De fet, l’equipament s’ha convertit 
en un referent pel servei pedagògic que ofereix, que passa per la formació de 
professorat, les activitats amb les escoles del territori i la colꞏlaboració amb la 
Universitat Rovira i Virgili. A més, el MAMT també s’ha vinculat estretament amb 
l’ONCE per tal de fer accessible el museu a tothom. «Això té un perquè i és que vam 
néixer amb la voluntat de ser un servei públic», subratlla Ricomà. Per tot plegat, 
l’Ajuntament de Tarragona va fer-li entrega, el passat mes de novembre, del Mèrit 
Cultural. Li va comunicar per telèfon l’alcalde de la ciutat, Pau Ricomà, germà de la 
protagonista d’aquest article. «Va ser tota una sorpresa, ho prometo. No en sabia 
absolutament res!», diu somrient, i reconeix que «va ser una trucada agradable entre 
germans». Rosa Maria Ricomà va jubilar-se el desembre de 2018, però segueix 



vinculada a l’art perquè «d’aquesta passió no te’n desprens mai». Tot i això, admet 
que té més temps per la família i altres projectes de ciutat amb els quals s’ha 
compromès. Ricomà es mira el futur amb calma i alguns desitjos. «Per al museu 
desitjo que segueixi creixent i amb nous reptes; per a Tarragona, que segueixi sent 
forta, potent, solidària i amb lloc per acollir a tothom, i per a mi i la meva família, que 
les netes i els nets creixin grans i feliços», se sincera. Després d’un parell de 
fotografies a la que va ser casa seva durant més de quaranta anys, Ricomà té temps 
per xerrar una estona amb els treballadors del museu. «Perquè aquí tots coneixem 
la vida i dificultat dels altres. Som una família», acaba dient.   
Tgnblog.tarragona.cat  07/02/2021 
 
 
 Abel Figueras, “Tom Carr va néixer a Tarragona l’any 1956 de pare nord-americà i 
mare valenciana, des dels quatre anys fins els disset va viure als Estats Units i va 
tornar a Catalunya per estudiar Belles Arts a la Universitat de Barcelona, aleshores 
Escola Superior de Belles Arts de Sant Jordi. La seva tasca artística sempre s’ha 
caracteritzat per la utilització de la llum, per servir-se de volums a l’espai, per una 
tendència a la fragilitat i a la ingravidesa. L’exposició actual coincideix amb la 
publicació del llibre de Raquel Medina de Vargas titulat Tom Carr. L’escultura 
mental: presència i contingència, de la Colꞏlecció Tamarit, que editen la Diputació de 
Tarragona i Viena Edicions; una publicació que, en el moment d’escriure aquestes 
línies, encara no s’ha pogut presentar públicament degut a les dificultats que 
comporten les contínues restriccions en motiu de la pandèmia.  Ens trobem al 
vestíbul del museu i comencem la conversa asseguts als dos petits tamborets que hi 
ha en un racó de la sala on ha instalꞏlat la seva Melancholia. Observem com canvien 
les llums i les ombres, els colors i les textures gràfiques, que es projecten sobre el 
romboedre truncat que ocupa el centre de l’espai. A.F. Podríem començar parlant de 
les tres instalꞏlacions que tens ara al MAM de Tarragona: Melancholia, My Red 
Studio i Kunstkammer. Algunes estan pensades per aquest lloc concret però altres, 
com Melancholia, ja l’havies presentat en un altre indret. T.C.: Sí, exactament, 
Melancholia la vaig presentar primer a Manresa però la meva idea era fer-ho aquí, a 
Tarragona. Les altres dues estan pensades expressament per aquest lloc i  tenint en 
compte els seus espais i la seva arquitectura. My Red Studio té el punt de partida en 
el quadre vermell de Matisse on es veuen diverses obres seves a les parets, 
diversos objectes a la taula i a llocs diferents del seu estudi. En aquest espai he 
volgut presentar una versió personal on apareixen obres meves, algunes molt 
antigues, unes amb presència física i altres projectades. A l’hora del muntatge he 
tingut en compte els diferents punts de vista, el de quan entres a la sala o el que es 
veu des de l’exterior de l’edifici a través del vidre de la gran finestra. El visitant pot 
passejar entre les obres i, fins i tot, la seva ombra s’incorpora al muntatge general. 
A.F.: És a dir que, el que t’interessava, era crear aquest espai que conté les diverses 
escultures i les imatges disseminades de les teves obres anteriors. 
T.C.: Sí, pretenia crear un espai actual ple de records de les obres del passat. 
A.F.: En el cas de Melancholia l’espai torna a ser molt important perquè aquesta 
instalꞏlació necessita un lloc tancat on la peça, que es troba al centre de la sala i a 
les fosques, a través de la llum, pugui projectar les ombres a les parets.  T.C.: Sí, 
aquí queda molt bé perquè la sala està arraconada, només s’hi pot accedir per una 
porta, no és un lloc de pas. A Manresa era un altre discurs. Estava situada en una 
capella. 
A.F.: A mi m’agrada molt com ha quedat aquí, trobo que una peça isolada al mig de 
la sala, a les fosques, transmet molt bé la sensació de malenconia. La llum i les 
ombres que es projecten contra dues de les parets, el fet que els grafismes 
projectats sobre la peça tinguin continuïtat a les parets, tot plegat crea uns efectes 
que lliguen la idea amb les sensacions, amb la llum i amb l’espai. 



T.C.: Sí, estic d’acord. Gràcies. A Manresa no tenia tanta força el fons perquè les 
parets eren de pedra, no feien de pantalla de les ombres. Aquí tot està molt més 
integrat. A.F.: A  Kunstkammer, quina era la idea principal?  Sembla més aviat una 
mena de recull de peces, tot i que els reflexos de llum acolorida que es poden veure 
darrere de les obres creen una complicitat entre totes elles. Amb quina intenció has 
fet aquest muntatge? 
T.C.: Primer vaig pensar que aquest és un espai de pas. Quan pugem per les 
escales d’accés tenim un punt de vista frontal, aquell punt de fuga característic de la 
perspectiva cònica frontal. A més, a la sala hi ha molts elements que distreuen, 
moltes portes, l’extintor, etc. Jo volia treure importància a tots aquests elements que 
dispersen la mirada. 
Vaig arribar a la conclusió que l’espectador havia de veure reforçada aquesta 
perspectiva visual colꞏlocant un conjunt d’obres a alçades diferents, tal com es feia 
antigament a les sales d’exposicions. La  configuració del muntatge està basat, per 
tant, en les antigues kunstkammer, i aprofitant el trajecte que ha de fer l’espectador a 
l’hora de transitar per aquest espai. A.F.: En els tres muntatges hi ha un element que 
també em sembla característic; em refereixo al diàleg que estableixes amb altres 
artistes. Molt sovint els artistes volen ser originals i diferents quan tots sabem que, 
tard o d’hora, acabes dialogant amb tots els que t’han precedit. En aquest cas surten 
les referències a Matisse, a Dürer i, en altres escultures teves, hi ha també 
referències a personatges com ara Rodtxenko i els constructivistes russos, amb 
aquestes peces penjades o suspeses a l’espai, delicades i fràgils, que es mantenen 
en un equilibri inestable. ¿Aquest diàleg amb els artistes del passat t’interessa, creus 
que és fèrtil? 
T.C.: M’interessa molt. Per mi són relectures, revisions, reinterpretacions. En el 
moment que volem fer alguna cosa tot oblidant el que han fet els altres hem de tenir 
present què és el que estem oblidant. Fins i tot vaig fer un llistat de totes les 
referències  ̶ conscients o inconscients ̶  que apareixen en aquests muntatges i en 
les meves obres, i el llistat era ben llarg, des de Brueghel fins a Rothko. Crec que 
hem d’anar més enllà, no solament fer una interpretació sinó també continuar amb la 
investigació iniciada. I penso també que cridar l’atenció sobre aquests referents és 
enriquidor per a l’espectador perquè pot arribar a casa i cercar les imatges i els 
comentaris sobre el gravat de Dürer, per exemple, sobre aquest artista extraordinari 
que ja al 1514 volia que tothom pogués tenir una obra a casa seva sense pertànyer 
ni a la reialesa, ni a l’aristocràcia, ni als alts càrrecs de l’església. A.F.: Un altre dels 
temes subjacents a la teva obra és el de la llum. Encara  recordo quan, al 
començament de la teva trajectòria, feies projeccions de plaques de diapositives, 
prèviament manipulades, sobre les façanes dels edificis. Sembla que sempre has 
tingut una atracció i un interès per la llum, per la seva projecció. ¿Què és el que et 
captiva de la llum, quins misteris hi trobes perquè sentis aquesta atracció i aquesta 
necessitat de treballar-hi?  T.C.:   Quan vaig començar a manipular petites 
diapositives i després projectar-les se’m va obrir un món de possibilitats perquè es 
provoca un joc d’escales molt interessant. Però si miro més cap enrere hi ha 
moments determinats que poden ser reveladors en aquest sentit. Jo crec que el meu 
interès per la llum ve d’aquells viatges tan llargs que fèiem amb els meus pares pels 
Estats Units, on vaig viure fins els 17 anys. Jo era petit i anava assegut al darrera i 
gairebé no podia mirar per la finestra del cotxe perquè no hi arribava. De nit veia 
passar els punts de llum, les ilꞏluminacions de les gasolineres. Em quedava fascinat 
mirant aquelles llums i deixant anar la imaginació. I una altra qüestió és la llum de 
cada indret; la llum de Tarragona no és la mateixa que la de Barcelona. Jo he viscut 
a diferents llocs, als Estats Units i aquí, i he vist diferents llums. Quan vivia allà i 
venia a veure la família a Tarragona quedava sorprès per aquests canvis de la llum, 
per aquestes llums tan particulars. Suposo que tot plegat m’ha fet més sensible al 
fenomen de la llum. A.F.: Passem a les escultures. Podríem començar per parlar de 
les teves escultures públiques. En general, tenen una tendència a la verticalitat, les 



puntes, les agulles. ¿Creus que això ve donat perquè estan en un lloc públic, en 
espais oberts, i necessiten més presència per atraure les mirades, o senzillament 
perquè t’interessa aquesta verticalitat? 
TC: M’interessa la verticalitat perquè representa la vida. L’horitzontalitat té un 
aspecte passiu, el descans, la mort. En canvi, la verticalitat és aquesta necessitat de 
l’ésser humà de dir: existeixo. AF: Seguint amb les escultures, ja que hem parlat de 
les públiques, parlem ara de totes les altres. En aquestes altres peces, hi ha sempre 
unes referències a les formes arquitectòniques, a les torres, les escales, els arcs, els 
zigurats, les parets. ¿D’on ve aquest interès per l’arquitectura, aquest cercar 
relacions amb l’arquitectura? TC: Sí, hi ha un gran interès per l’arquitectura. Tu i jo 
vam coincidir a Belles Arts per casualitat perquè jo el que volia estudiar era 
arquitectura. Als Estats Units tenia una beca per anar a estudiar arquitectura. Vaig 
venir aquí per estudiar art durant un any i tornar cap allà, però em vaig quedar. Vaig 
passar-me tot un estiu dibuixant al port i això em va anar molt bé. Probablement l’ús 
dels cordills, de les peces suspeses, els Stable unstables, venen de l’observació de 
les barques, dels pescadors, de les xarxes, dels cables, de les veles. Durant una 
època, fins i tot pintava les escultures amb colors blaus com a reminiscència 
d’aquesta relació amb el mar i per donar un to més ingràvid a les obres. Voldria 
afegir, abans d’acabar, que estava recordant que una obra meva, la que pesa més, 
pesa unes quantes tones, està penjada i no toca el terra. És una hèlix, la Seed & 
Helix,  que està a París, a la seu de la Société Générale, a La Defense.  Decidim 
acabar l’entrevista i, després de repassar visualment les instalꞏlacions un altre cop, 
sortim del museu. Fora continua el temps plujós i l’amenaça invisible d’un possible 
contagi. «  tempsarts.cat digital. 06/02/2021  
 
Redacció, « El artista Tom Carr aterriza en el museo tarraconense con motivo de la 
exposición individual “El lloc i l’instant”. Los nuevos retos que se plantean prenden 
forma de exploraciones sobre la forma y la experiencia perceptiva en instalaciones 
que profundizan sobre las dimensiones del espacio y los juegos de iluminación. En 
palabras de Carme Miquel: “estas instalaciones comparten algunos rasgos 
principales: utilizan el lenguaje de la luz como vehículo mágico, efímero y sostenible 
de ocupación del espacio. Han escogido el vocabulario visual y simbólico de algunos 
referentes como origen.” Revisart, núm. 202 año XXVII febrer 2021 (p. 57) 
 
 
Redacció, “El Museu d’Art Modernse abre a todos Orgullosos por el gran reto que se 
les presenta. El Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona se ha unido al 
proyecto colaborativo de Accesibilidad Cognitiva, liderado por la Càtedra d’Inclusió 
Social de la Universitat Rovira i Virgili. Esta iniciativa, que pretende conseguir el 
acceso universal a estos equipamientos a medio plazo, contará con la experiencia 
de la curadora de educación y especialista en programas de accesibilidad en los 
museos, Elena Aparicio, y el pedagogo y especialista de accesibilidad cognitivo 
Tàrek Lufti.” 
Diari de Tarragona, Cultura&Vida 12 de febrer de 2021 (p.52) 
 
 
Carlos Domènech, “Rosa Maria Ricomà: “Tarragona no és només el patrimoni romà. 
Rosa Maria Ricomà Vallhonrat (Tarragona, 1954) espera l’entrevistador a les portes 
del Museu d’Art Modern de Tarragona. O dit d’altra manera, a les portes de casa 
seva. Perquè Ricomà va entrar al MAMT l’any 1976 per inventariar les obres del 
reconegut escultor català Julio Antonio i no en va marxar fins al 2018. «És tota una 
vida», reconeix la protagonista de l’article, que desprèn amb les seves paraules 
saviesa i humilitat a parts iguals. Dels 42 anys que va treballar a l’equipament, més 
de la meitat ho va fer com a directora, entre el 1996 i la seva jubilació, el desembre 
de 2018. «Quan vaig entrar a aquesta casa tenia dos pisos menys i ben bé no 



sabíem què era un museu!», recorda Ricomà. La Diputació de Tarragona, ens 
encarregat de la seva gestió, va decidir inaugurar-lo per promoure l’estudi i el 
coneixement de l’art modern i contemporani. «Encaixava a la perfecció per explicar 
la història de la nostra ciutat amb l’ajuda dels altres museus. Tarragona no és només 
el patrimoni romà…», subratlla l’exdirectora del MAMT, i afegeix: «El Diocesà ens 
explica l’època medieval; les cases Canals i Castellarnau, l’època modernista; el 
Museu del Port, la millora al comerç, i el MAMT, l’arribada als nostres dies». 
L’entrega de les obres de Julio Antonio a la Diputació va propiciar l’obertura de 
l’espai. De fet, la mateixa Ricomà va ser l’encarregada d’inventariar-les. «Recordo 
tres moments clau per al museu: l’arribada de les obres de Julio Antonio, perquè fou 
l’origen; aconseguir el Tapís Tarragona de Joan Miró, després d’arribar a un acord 
amb la Creu Roja, perquè és una peça cabdal, i, per últim, la instalꞏlació de la 
capella de l’artista tarragoní Tom Carr, perquè ha esdevingut un espai màgic, 
d’introspecció», relata.   Ricomà ha crescut personalment i professional amb el 
MAMT i el museu ho ha fet amb ella. «Hem aconseguit que tothom que entri al 
museu entengui la història que estem explicant. Però això no hauria estat possible 
sense les treballadores i treballadors de la casa», expressa. De fet, l’equipament 
s’ha convertit en un referent pel servei pedagògic que ofereix, que passa per la 
formació de professorat, les activitats amb les escoles del territori i la colꞏlaboració 
amb la Universitat Rovira i Virgili. A més, el MAMT també s’ha vinculat estretament 
amb l’ONCE per tal de fer accessible el museu a tothom. «Això té un perquè i és 
que vam néixer amb la voluntat de ser un servei públic», subratlla Ricomà. Per tot 
plegat, l’Ajuntament de Tarragona va fer-li entrega, el passat mes de novembre, del 
Mèrit Cultural. Li va comunicar per telèfon l’alcalde de la ciutat, Pau Ricomà, germà 
de la protagonista d’aquest article. «Va ser tota una sorpresa, ho prometo. No en 
sabia absolutament res!», diu somrient, i reconeix que «va ser una trucada 
agradable entre germans». Rosa Maria Ricomà va jubilar-se el desembre de 2018, 
però segueix vinculada a l’art perquè «d’aquesta passió no te’n desprens mai». Tot i 
això, admet que té més temps per la família i altres projectes de ciutat amb els quals 
s’ha compromès. Ricomà es mira el futur amb calma i alguns desitjos. «Per al museu 
desitjo que segueixi creixent i amb nous reptes; per a Tarragona, que segueixi sent 
forta, potent, solidària i amb lloc per acollir a tothom, i per a mi i la meva família, que 
les netes i els nets creixin grans i feliços», se sincera. Després d’un parell de 
fotografies a la que va ser casa seva durant més de quaranta anys, Ricomà té temps 
per xerrar una estona amb els treballadors del museu. «Perquè aquí tots coneixem 
la vida i dificultat dels altres. Som una família», acaba dient.” 
Fet Tarragona Digital, 8 de febrer de 2021 
 
Redacció, “Rosa M. Ricomà tota una vida entregada al Museu d’Art Modern” 
Tgnblog.tarragona.cat 7/02/21 
 
Redacció, “L’entorn, mar, bosc, roca, cel. Jordi Ortiz. Del 25/2 al 18/4/2021” 
Revista Bonart, anunci exposició. Núm 193. febrer, març, abril 2021. (p. 028) 
 
 
Eudald Camps, “Jordi Ortiz: la litúrgia de la llum. Museu d’art Modern de Tarragona. 
Del 25 de febrer al 18 d’abril del 2021. 
Revista Bonart. Núm 193. febrer, març, abril 2021. (p. 061) 
 
Redacció, “L'entorn. Mar, bosc, roca, cel', al MAMT. Boscos frondosos, ones 
marines, cels ennuvolats i muntanyes agrestes omplen la sala d'exposicions 
temporals del Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) des 
d'aquest dijous 25 de febrer fins al 18 d'abril. Es tracta de fotografies creades pel 
tarragoní Jordi Ortiz i estampades sobre un fons de pa d'or, fet que els atorga un aire 
"sagrat" i "etern", segons destaca la filòloga, traductora i editora Victoria Cirlot al 



catàleg de la mostra. Aquesta exposició ('L'entorn. Mar, bosc, roca, cel') reflecteix, 
un cop més, l'aposta del MAMT per la fotografia com a expressió artística de primer 
ordre. La mostra es pot visitar de franc, com el conjunt de les sales del MAMT. El 
públic hi pot accedir en l'horari actual, que es pot consultar al seu web. En paralꞏlel, 
en una altra de les sales temporals del museu continua oberta l'exposició 'Gonzalo 
Lindín, fins al 4 de juliol” reusdigital.cat 22 de febrer de 2021  
 
 
Redacció, “Fotos de natura sobre fons d'or, nova exposició del Museu d'Art Modern 
de la Diputació de TarragonaMar, bosc, roca, cel', del tarragoní Jordi Ortiz, obre a 
partir aquest dijous, dia 25, i es podrà visitar fins al 18 d'abril 
http://www.dipta.cat/ca/noticies/fotos-de-natura-sobre-fons-dor-nova-exposicio-del-
museu-dart-modern-de-la-diputacio-de 
web Dipta 22/02/2021 
 
 
Redacció, “L'entorn. Mar, bosc, roca, cel', al MAMT. Boscos frondosos, ones 
marines, cels ennuvolats i muntanyes agrestes omplen la sala d'exposicions 
temporals del Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) des 
d'aquest dijous 25 de febrer fins al 18 d'abril. Es tracta de fotografies creades pel 
tarragoní Jordi Ortiz i estampades sobre un fons de pa d'or, fet que els atorga un aire 
"sagrat" i "etern", segons destaca la filòloga, traductora i editora Victoria Cirlot al 
catàleg de la mostra. Aquesta exposició ('L'entorn. Mar, bosc, roca, cel') reflecteix, 
un cop més, l'aposta del MAMT per la fotografia com a expressió artística de primer 
ordre. La mostra es pot visitar de franc, com el conjunt de les sales del MAMT. El 
públic hi pot accedir en l'horari actual, que es pot consultar al seu web. En paralꞏlel, 
en una altra de les sales temporals del museu continua oberta l'exposició 'Gonzalo 
Lindín, fins al 4 de juliol” Tarragona empresarial  23 de febrer de 2021  
 
Ricard Lahoz, “Gonzalo Lindín: artista, mestre i agitador cultural Va ser professor de 
l’escola Taller d’Art de la Diputació de Tarragona durant gairebé 40 anys (del 1948 al 
1985) i es va implicar en diversos colꞏlectius d’artistes de la ciutat per oferir una 
mirada més innovadora i arriscada. Amb aquests avals i la qualitat de la seva obra, 
Gonzalo Lindín rep ara el reconeixement del Museu d’Art Modern de Tarragona, 
coincidint amb el centenari del seu naixement. Visitem l’espai dedicat a l’artista i 
professor amb el director del museu, Manel Margalef. Hi ha quatre obres exposades, 
que formen part del fons patrimonial de la Diputació. Són paisatges que van del 1946 
-“Castell Vell”, premi premi de pintura Tapiró- a altres creacions de la dècada dels 
vuitanta. “Transició del realisme a l’abstracció”, en paraules de Margalef. Antonio 
Gonzalo Lindín neix el 1920 a Oviedo, però aviat s’arrela a les comarques de 
Tarragona. S’inicia en la pintura de la mà del seu mestre Ignasi Mallol quan amb 
catorze anys ingressa a l’Escola Taller de Pintura i Escultura de la Generalitat de 
Catalunya. “Amb ell descobreix el paisatge del Priorat, la seva fons principal 
d’inspiració a partir dels anys setanta quan instalꞏla el seu estudi a Cornudella”, 
explica la seva filla Anna Gonzalo.Cabdal en la seva trajectòria és el viatge a París 
de 1955 on entra en contacte amb Manessier, Bertholle i G. Richier. És a partir de 
llavors que “progressivament abandona la figuració i la influència de Mallol per 
explorar un estil molt personal que evoluciona fins a arribar a una etapa madura que 
s’ha anomenat ‘abstracció poètica’”, descriu la filla. “La seva trajectòria es va inspirar 
en els nous corrents que arribaven d’Europa i els va traslladar a unes visions més 
innovadores sobre l’espai i el paisatge del Camp de Tarragona”, subratlla el director 
del museu. És una etapa d’exposicions importants i de premis com el Ciutat de 
Barcelona i un de la III Biennal d’art hispanoamericà. Antoni Salcedo i Assumpta 
Rosés són qui millor han analitzat l’obra de l’artista.De manera paralꞏlela a la seva 
obra pictòrica, Gonzalo Lindín destaca en l’àmbit de la docència a l’escola Taller 



d’Art de la Diputació de Tarragona (com a professor i com a director) i en el camp de 
la promoció cultural: dirigint la sala d’exposicions del Sindicat d’Iniciativa i Turisme i 
participant en la creació de grups d’artistes locals: el Grup dels Dimecres (1952), el 
Pere Johan (1959) i el més important, el Grup Tarragona (1970). L’objectiu sempre 
és oferir una visió més moderna de l’art a la societat enmig de la grisor de la 
dictadura. El pintor mor als 79 anys deixant una ingent obra i un bon record entre 
amics, colꞏlegues i alumnes. L’exposició del MAMT, oberta al públic fins al 4 de juliol, 
s’ubica en una sala de la primera planta de l’edifici del carrer de Santa Anna que, a 
criteri de Manel Margalef, vol ser “polivalent” i destinada a “artistes amb obra 
consolidada i que mereixen el nostre reconeixement”. Gonzalo Lindín n’és, 
merescudament, el primer protagonista.” 
Fet a Tarragona Digital, 24/02/2021 
 
Redacció, “Fotos de natura sobre fons d'or, nova exposició del Museu d'Art Modern 
de la Diputació de Tarragona 'L'entorn. Mar, bosc, roca, cel', del tarragoní Jordi Ortiz, 
obre a partir aquest dijous, i es podrà visitar fins al 18 d'abril. Boscos frondosos, 
ones marines, cels ennuvolats i muntanyes agrestes omplen la sala d'exposicions 
temporals del Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) des 
d'aquest dijous 25 de febrer fins al 18 d'abril. Es tracta de fotografies creades pel 
tarragoní Jordi Ortiz i estampades sobre un fons de pa d'or, fet que els atorga un aire 
"sagrat" i "etern", segons destaca al catàleg de la mostra la filòloga, traductora i 
editora Victoria Cirlot. Aquesta exposició ('L'entorn. Mar, bosc, roca, cel') reflecteix, 
un cop més, l'aposta del MAMT per la fotografia com a expressió artística de primer 
ordre. La mostra es pot visitar de franc, com el conjunt de les sales del MAMT. El 
públic hi pot accedir en l'horari actual, que es pot consultar al seu web: 
www.dipta.cat/mamt. En paralꞏlel, en una altra de les sales temporals del museu 
continua oberta l'exposició 'Gonzalo Lindín, fins al 4 de juliol.” 
Altafulla Ràdio, 24 febrer de 2021 
 
Gloria Aznar, “Les onades d'un mar embravit; un bosc espès, impenetrable; els 
dibuixos sempre canviants dels núvols al cel o les roques amb les seves escletxes i 
erosions. La immensitat de la natura protagonitza la nova exposició que es va 
inaugurar ahir al Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) i que es 
pot visitar fins al 18 d'abril. L'entorn. Mar, bosc, roca, cel és la mostra que presenta 
el tarragoní Jordi Ortiz, una aproximació a la natura, que parla dels quatre elements, 
aigua, terra, mar i aire. No obstant això, el més sorprenent de tot plegat és que són 
imatges arrencades d'entre el ciment, els edificis i el paviment d'una gran ciutat com 
és Barcelona, on Ortiz resideix.  Natura a Barcelona, la gran paradoxa. «Aquest era 
el repte, la contradicció», comenta l'artista, qui explica que des de sempre ha estat 
aquesta la seva inquietud, molt abans que tothom parlés de la connexió amb el 
planeta o dels últims estralls, conseqüència del canvi climàtic. Així, Ortiz conta com 
va començar fotografiant arbres. «D'una forma molt especial, vaig fer La ciutat dels 
arbres, que era Barcelona. El següent projecte van ser les muntanyes, també unes 
molt particulars. En aquest cas eren uns edificis molt alts, agafats d'una perspectiva 
de contrapicat, els quals feien una sensació de muntanya. I el tercer projecte és 
aquest que es pot visitar a Tarragona». Es tracta de 24 fotografies sobre pa d'or 
Rosenoble de 23.75 quirats que apropen el detall. Les gotes d'aigua del mar, soltes 
o les estàtiques branques. «La intenció era agafar un fragment d'un conjunt a l'hora 
de fotografiar, amb l'objectiu d'emfatitzar el detall i la textura. No m'interessa el 
paisatge com una visió i una perspectiva de 180 graus. M'interessa apropar-me i 
fixar-me més en la proximitat».  Dues són les maneres de treballar del Jordi. Una 
d'elles consisteix a deixar les imatges passar. «És el cas del cel i del mar. Les 
fotografies del mar sempre estan fetes al mateix lloc, a la desembocadura del Besòs. 
Les del cel, al terrat de casa». Ambdós elements, l'aire i l'aigua, capturats després 
d'hores i hores d'espera i de paciència. «És la imatge que passava davant meu, no 



era jo qui la buscava». La segona manera de treballar radica en transitar. «Són el 
bosc i la roca, la terra i el foc. Ja estan al seu lloc i era jo qui les buscava. És aquest 
diàleg entre transitar i esperar», assenyala. No obstant això, si un tanca els ulls i 
pensa en Barcelona, no és un bosc la primera imatge que li ve a la ment. On busca 
la inspiració? «Camino i camino. Caminar és l'única forma de veure. En cotxe i moto 
no veus res. Barcelona té un munt de parcs, jo tampoc no ho sabia al principi. El 
problema és que no som capaços de veure el més important», idea que fa bona 
l'expressió 'els arbres no et deixen veure el bosc'. «Sempre estem pensant coses, 
mirant anuncis, botigues i, per exemple, els arbres que estan florint ara enmig de la 
ciutat no els mirem i així, tantes altres coses. No ens fixem, però quan et fixes, quan 
vas amb la intenció de buscar, ho trobes», destaca l'autor de L'entorn. Així les coses, 
un dels quadres mostra un bosc que ningú relacionaria mai amb l'avinguda Diagonal 
«d'aquesta ciutat que se't menja», com apunta Ortiz. Al mateix temps, però, revela 
una de les fonts de la seva inspiració. «Barcelona té una cosa molt bonica, que és 
Collserola». Així mateix, una de les característiques que fa única l'exposició és 
justament el pa d'or. Per què aquesta tria? «Volia expressar veneració. Donar-li un 
aspecte sagrat. D'alguna forma, venerar la natura», diu el tarragoní. Una manera de 
treballar a la qual va arribar després de no poques proves. «Fins que vaig 
aconseguir el que volia no va ser fàcil. Normalment el pa d'or s'aplica damunt de la 
fusta i jo ho faig damunt del paper o el cartó. Per això vaig haver d'investigar». El 
resultat, llavors, és la natura sagrada. Sent sagrada, no la respectem? «No», respon 
categòric, al mateix temps que es toca la seva mascareta, indicant les 
conseqüències d'aquesta insolència. «L'ésser humà té una postura molt egocèntrica. 
Pensa que la natura està aquí al costat nostre i que podem fer amb ella el que 
vulguem. I no és així. És tan sagrada com nosaltres», sentència. El tarragoní Jordi 
Ortiz és dissenyador gràfic i fotògraf. El 1980 va obrir la Galeria Déco i el 1981, amb 
Chantal Grande i David Balsells, la Galeria Forvm, totes dues a Tarragona. Des del 
1983 exerceix de fotògraf freelance i el 1988 va iniciar la seva trajectòria com a 
dissenyador gràfic. El 1991, amb Patxi Solà, va obrir l'estudi Jordi Ortiz-Patxi Solà, 
especialitzat en el disseny de llibres d'art, de fotografia i de volums d'artista. Com a 
fotògraf ha participat en exposicions individuals i colꞏlectives i les seves imatges es 
troben en colꞏleccions públiques i privades. En paralꞏlel, en una altra de les sales 
temporals del Museu d'Art Modern de la Diputació, hi continua oberta l'exposició 
Gonzalo Lindín, 1920-2020, fins al 4 de juliol. FOTOS: ALBA MARINÉ. A la ciutat 
Les onades, les roques i el bosc més impenetrable són natura arrencada al ciment i 
els edificis d'una gran urbs com ara Barcelona. Art d'or El cel i el mar, aire i aigua, 
dos dels elements claus en la mostra de Jordi Ortiz. Aigua, terra, aire i foc són els 
quatre elements que inspiren la mostra al MAMT”. Diari de Tarragona, 
Cultura&Vida  26 de febrer de 2021 (p. 38 i 39)  
 
Redacció, ““L'entorn. Mar, bosc, roca, cel', al MAMT. Boscos frondosos, ones 
marines, cels ennuvolats i muntanyes agrestes omplen la sala d'exposicions 
temporals del Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) des 
d'aquest dijous 25 de febrer fins al 18 d'abril. Es tracta de fotografies creades pel 
tarragoní Jordi Ortiz i estampades sobre un fons de pa d'or, fet que els atorga un aire 
"sagrat" i "etern", segons destaca la filòloga, traductora i editora Victoria Cirlot al 
catàleg de la mostra. Aquesta exposició ('L'entorn. Mar, bosc, roca, cel') reflecteix, 
un cop més, l'aposta del MAMT per la fotografia com a expressió artística de primer 
ordre. La mostra es pot visitar de franc, com el conjunt de les sales del MAMT. El 
públic hi pot accedir en l'horari actual, que es pot consultar al seu web. En paralꞏlel, 
en una altra de les sales temporals del museu continua oberta l'exposició 'Gonzalo 
Lindín, fins al 4 de juliol”. Art Redacció Infocamp 25 Febrer 2021 17:06 
 
Redacció, “El Museu d’Art Modern con Cruz Roja. Fue una de las visitas más 
esperadas. El Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona recibió la visita del 



presidente de Cruz Roja Española, Javier Senent. A lo largo de su estancia, el 
diputado de Cultura, Joanjo Garcia, y el director del museo, Manel Margalef, le 
mostraron el Tapís de Tarragona, de Joan Miró y Josep Royo. Esta obra fue un 
regalo del artista Miró a Creu Roja Tarragona por haber curado a su hija tras un 
accidente. 
Diari de Tarragona, 10 de març de 2021 (p. 44) 
 
 
Redacció, “Una exposició fotogràfica al MAMT explora el paisatge i la identitat del 
barri tarragoní de Bonavista Envoltat d’indústria, carreteres i espais comercials, el 
barri tarragoní de Bonavista «és un dels casos d’urbanisme perifèric més 
interessants de la ciutat de Tarragona». Així ho destaca el fotògraf i professor 
d’aquesta matèria David Mocha, autor de l’exposició ‘Bonavista’, oberta fins al 13 de 
juny al Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT). La mostra 
està produïda amb la colꞏlaboració de l’Obra Social «la Caixa», en el marc del 19è 
FotoPres ‘la Caixa’.A través d’una trentena d’imatges, 
l’exposició reflecteix la singularitat d’un barri creat a final dels anys 50 del segle XX i 
que va ser construït en bona part pels seus mateixos habitants, procedents 
majoritàriament del camp andalús i extremeny. En aquest sentit, ‘Bonavista’ explora 
la construcció d’una nova identitat territorial per part dels seus pobladors, en uns 
terrenys inicialment desproveïts de discurs, en destaca l’autor. Segons 
afegeix, aquest projecte fotogràfic «pretén donar visibilitat a un territori històricament 
infravalorat, que no encaixa en la idea de paisatge que tenim socialment 
construïda».L’entrada a l’exposició és de franc, com a la resta de sales del MAMT, 
que és obert de dimarts a dissabte de les 10.00h a les 
17.00h (www.dipta.cat/mamt).David Mocha (Tarragona, 1982) és tècnic superior 
d’Arts Plàstiques i Disseny, en l’especialitat de Fotografia Artística, i també compta 
amb un màster de Fotografia d’Autor i Projectes Professionals. En l’actualitat, és 
professor de Fotografia a la Universitat d’Alacant i ha colꞏlaborat amb diferents 
centres d’ensenyament, entre els quals l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació a 
Reus o La Escuela de Artes Visuales Lens, de Madrid. La seva obra ha rebut 
diferents guardons i beques. A més del premi FotoPres, el seu 
treball ‘Bonavista’ també va ser reconegut com a finalista al millor fotollibre al festival 
Les Rencontres d’Arles, a la Provença. Mocha ha exposat algunes de les seves 
produccions al Festival Internacional de Fotografia SCAN de Tarragona, l’Outono 
Fotográfico de Galícia, el Festival Internacional PhotoAlicante o en espais culturals 
com la Fundació Forvm, a Tarragona; CaixaForum a Barcelona i a Madrid, o a la 
Fundación Canal, també a Madrid. 
Tarragona 21 Digital, 16 març 2021 
 
 
Redacció, “Una exposició fotogràfica al MAMT explora el paisatge i la identitat del 
barri tarragoní de Bonavista Envoltat d’indústria, carreteres i espais comercials, el 
barri tarragoní de Bonavista «és un dels casos d’urbanisme perifèric més 
interessants de la ciutat de Tarragona». Així ho destaca el fotògraf i professor 
d’aquesta matèria David Mocha, autor de l’exposició ‘Bonavista’, oberta fins al 13 de 
juny al Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT). La mostra 
està produïda amb la colꞏlaboració de l’Obra Social «la Caixa», en el marc del 19è 
FotoPres ‘la Caixa’.A través d’una trentena d’imatges, 
l’exposició reflecteix la singularitat d’un barri creat a final dels anys 50 del segle XX i 
que va ser construït en bona part pels seus mateixos habitants, procedents 
majoritàriament del camp andalús i extremeny. En aquest sentit, ‘Bonavista’ explora 
la construcció d’una nova identitat territorial per part dels seus pobladors, en uns 
terrenys inicialment desproveïts de discurs, en destaca l’autor. Segons 
afegeix, aquest projecte fotogràfic «pretén donar visibilitat a un territori històricament 



infravalorat, que no encaixa en la idea de paisatge que tenim socialment 
construïda».L’entrada a l’exposició és de franc, com a la resta de sales del MAMT 
que és obert de dimarts a dissabte de les 10.00h a les 
17.00h (www.dipta.cat/mamt).David Mocha (Tarragona, 1982) és tècnic superior 
d’Arts Plàstiques i Disseny, en l’especialitat de Fotografia Artística, i també compta 
amb un màster de Fotografia d’Autor i Projectes Professionals. En l’actualitat, és 
professor de Fotografia a la Universitat d’Alacant i ha colꞏlaborat amb diferents 
centres d’ensenyament, entre els quals l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació a 
Reus o La Escuela de Artes Visuales Lens, de Madrid. La seva obra ha rebut 
diferents guardons i beques. A més del premi FotoPres, el seu 
treball ‘Bonavista’ també va ser reconegut com a finalista al millor fotollibre al festival 
Les Rencontres d’Arles, a la Provença. Mocha ha exposat algunes de les seves 
produccions al Festival Internacional de Fotografia SCAN de Tarragona, l’Outono 
Fotográfico de Galícia, el Festival Internacional PhotoAlicante o en espais culturals 
com la Fundació Forvm, a Tarragona; CaixaForum a Barcelona i a Madrid, o a la 
Fundación Canal, també a Madrid. 
La Ciutat, 16/03/2021, Digital 
 
Redacció, “Envoltat d'indústria, carreteres i espais comercials, Bonavista «és un dels 
casos d'urbanisme perifèric més interessants de la ciutat de Tarragona». Així ho 
destacava el fotògraf David Mocha, autor de l'exposició Bonavista, oberta fins al 13 
de juny al Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT). La mostra 
està produïda amb la colꞏlaboració de l'Obra Social la Caixa, en el marc del 19è 
FotoPres la Caixa. A través d'una trentena d'imatges, l'exposició reflecteix la 
singularitat d'un barri creat els anys 50 i que va ser construït en bona part pels seus 
mateixos habitants, procedents majoritàriament del camp andalús i extremeny. En 
aquest sentit, Bonavista explora la construcció d'una nova identitat territorial per part 
dels seus pobladors, en uns terrenys inicialment desproveïts de discurs. L'entrada a 
l'exposició és de franc”. Més Tarragona, 17/03/2021 
 
Redacció, “«Semana intensa y enriquecedora, trabajando con alumnos y alumnas 
fantásticos». Desde la Universitat Rovira i Virgili destacaron así la primera sesión 
que organizó de forma presencial el Curso de Orientación Profesional para la 
Inserción Sociolaboral (INSERLAB), de la misma universidad, que impulsa la 
trayectoria profesional de jóvenes con alguna discapacidad intelectual. Este grupo 
de estudiantes, que forman parte de la tercera promoción del curso, visitaron el 
interior del Museu d'Art Modern de Tarragona (MAMT)”. Diari de Tarragona, 18 de 
març de 2021 (p. 44) 
 
Redacció, “Planes para el 18 de marzo: Agenda del Camp de Tarragona i les Terres 
de l'Ebre.Tallers, música, conferències, presentacions i cinema, en format presencial 
i virtual. Exposició David Mocha 10.00 h. Museu d’Art Modern 
Una mostra fotogràfica que explora el paisatge i la identitat del barri tarragoní de 
Bonavista. Premiat amb el guardó FotoPres de l’Obra Social la Caixa, el projecte és 
obra de David Mocha. Es pot veure fins al 13 de juny. Horari: de dimarts 
a dissabte de 10 a 17 h. Gratuït.. Diari de Tarragona, 17/03/2021 19:01 | 
Actualizado a 18/03/2021 07:05  
 
Redacció, “El MAMTd’obres d’infants de 7 centres educatius de Tarragona.  Acull un 
a demostra El Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) acull, fins 
a l’11 d’abril, una exposició amb obres d’art realitzades per més de 500 infants de 
Primària de 7 centres educatius de la ciutat, entre els quals el Colꞏlegi Públic 
d’Educació Especial (CPEE) Sant Rafael. Es tracta del programa 'Mirades del Món', 
organitzat pel Comitè de Solidaritat Oscar Romero amb la colꞏlaboració de la 
Diputació i de l’Ajuntament de Tarragona. Aquest programa té per objectiu que els 



estudiants coneguin una mica millor com viuen els joves de la seva edat en altres 
països. A més, es pretén despertar valors positius en l’alumnat envers les persones 
d’arreu del món, acceptant la diversitat i promovent el respecte i la convivència.” 
Tarragona Ràdio, 29/03/2021, Digital. 
 
Redacció, “El Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) acull, des 
del passat divendres i fins a l'11 d'abril, una exposició amb obres d'art realitzades 
per més de 500 infants de Primària de set centres educatius de la ciutat, entre els 
quals el Colꞏlegi Públic d'Educació Especial (CPEE) Sant Rafael de la Diputació. Es 
tracta del programa Mirades del Món, organitzat pel Comitè de Solidaritat Oscar 
Romero amb la colꞏlaboració de la Diputació i de l'Ajuntament de Tarragona. Cada 
centre educatiu participant en l'activitat treballa conjuntament amb una ONG i un 
país diferent. Per completar l'activitat, els assistents van realitzar una creació 
artística amb l'objectiu de transmetre i resumir la situació del país que els va tocar. 
Aquesta obra s'exposa juntament amb les creacions dels altres centres al MAMT. El 
programa Mirades del Món té per objectiu que els estudiants coneguin una mica 
millor com viuen els joves en altres països. A més, es pretén despertar valors 
positius en l'alumnat envers les persones d'arreu del món. Més Tarragona, 
29/03/2021 
 
Laura Rovira, “‘Bonavista’, una exposició per descobrir l’identitat del barri tarragoníA 
través d’una trentena d’imatges, l’exposició fotogràfica ‘Bonavista’, instalꞏlada al 
Museu d’Art Modern de Tarragona, reflecteix la singularitat d’un barri creat a final 
dels anys 50 i que actualment és un dels més identificatius de la ciutat.  Segons el 
seu autor, el fotògraf i professor d’art, David Mocha, l’exposició és un viatje en el 
temps que té com a objectiu veure la veritable identitat d’aquest barri. L’exposició 
‘Bonavista’ es podrà visitar al Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona fins 
al 13 de juny. L’entrada és gratuïta i es pot visitar de dimarts a dissabte de les 
10.00h a les 17.00h.” 
Ràdio Ciutat de Tarragona, 27/03/2021, Digital 
 
 
 
Redacció, “El MAMT acull 'Mirades del món', una mostra d'obres d'infants de 7 
centres educatius de la ciutatEl Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona 
(MAMT) acull, des d’aquest divendres i fins a l’11 d’abril, una exposició amb obres 
d’art realitzades per més de 500 infants de Primària de 7 centres educatius de la 
ciutat, entre els quals el Col.legi Públic d’Educació Especial (CPEE) Sant Rafael de 
la Diputació a Tarragona. Es tracta del programa 'Mirades del Món', organitzat pel 
Comitè de Solidaritat Oscar Romero amb la col.laboració de la Diputació i de 
l’Ajuntament de Tarragona. Cada centre educatiu participant a l’activitat 'Mirades del 
món' treballa conjuntament amb una ONG i un país diferent. En el cas concret del 
CPEE Sant Rafael, un grup de noies i nois del Programa d’Iniciació Professional de 
Fusteria va assistir, l’11 de desembre, a una videoconferència amb una cooperant 
del Comitè de Solidaritat Oscar Romero, que ha realitzat tasques a Nicaragua, i que 
els va poder explicar de primera mà la realitat en aquest país i les seves vivències. 
Van poder parlar directament amb la cooperant i resoldre tots els seus dubtes. Per 
completar l’activitat, els assistents han realitzat una creació artística amb l’objectiu 
de transmetre i resumir la situació del país que els ha tocat. Aquesta obra s’exposa 
juntament amb les creacions dels altres centres educatius al MAMT, on aquest 
divendres s'han presentat els dibuixos amb la participació d'alguns dels escolars; del 
diputat delegat dels Centres d'ensenyament, Jordi Cartanyà; del director del MAMT, 
Manel Margalef, i dels responsables del projecte, Òscar Fabregat i Laura de la 
Morena. El programa 'Mirades del Món' té per objectiu que els estudiants coneguin 
una mica millor com viuen els joves de la seva edat en altres països. A més, es 



pretén despertar valors positius en l’alumnat envers les persones d’arreu del món, 
acceptant la diversitat i promovent el respecte i la convivència.”  
Tot Tarragona.cat, 26/03/2021, Digital 
 
 
Redacció, “Boscos frondosos, ones marines, cels ennuvolats i muntanyes agrestes 
omplen la sala d'exposicions temporals del Museu d'Art Modern de la Diputació de 
Tarragona (MAMT). Es tracta de fotografies creades pel tarragoní Jordi Ortiz i 
estampades sobre un fons de pa d'or, fet que els atorga un aire "sagrat" i "etern", 
segons destaca la filòloga, traductora i editora Victoria Cirlot al catàleg de la mostra. 
L'exposició es podrà visitar al MAMT fins aquest diumenge 11 d'abril. Aquesta 
exposició, 'L'entorn. Mar, bosc, roca, cel', reflecteix, un cop més, l'aposta del MAMT 
per la fotografia com a expressió artística de primer ordre. La mostra es pot visitar de 
franc, com el conjunt de les sales del MAMT. El públic hi pot accedir en l'horari 
actual, que es pot consultar al seu web: www.dipta.cat/mamt. En paralꞏlel, en una 
altra de les sales temporals del museu continua oberta l'exposició 'Gonzalo Lindín, 
fins al 4 de juliol. “ Infocamp Dissabte, 10 abril 2021 13:04  
 
 
Biel Roquet-Jalmar, “La Biennal d'Art de la Diputació de Tarragona tindrà en l'edició 
d'enguany un únic premi basat en la fusió artística. El nou guardó ha nascut després 
que l'organització hagi decidit ajuntar els certàmens de pintura i escultura, amb 
l'objectiu d'adaptar-se a les noves tendències artístiques. El nou premi de la Biennal 
tindrà una recompensa de 6.000 euros, mentre que hi hauran dos accèssits valorats 
en 3.000 euros cadascun. A més, una dotzena més d'obres seleccionades rebran 
600 euros. Totes les creacions artístiques participants seran exposades al Museu 
d'Art Modern de Tarragona (MAMT), on la guanyadora s'incorporarà a l'exposició 
permanent. El període per presentar les solꞏlicituds és del 17 de maig al 18 de juny. 
«L'objectiu és potenciar la creativitat, atraure talent, dinamitzar la producció de 
continguts culturals i reforçar el paper de la Diputació com a aparador i motor de les 
noves tendències artístiques», explicava Noemí Llauradó. Amb la creació del nou 
premi de la Biennal d'Art, nascuda el 1994, la presidenta de la Diputació de 
Tarragona assegurava que «els canvis de bases s'han fet per adaptar millor el 
certamen a les noves tendències artístiques actuals i obrir-los». Els 6.000 euros del 
nou primer premi, sorgit de la unió del Tapiró de pintura i el Julio Antonio d'escultura, 
«donaran sortida al gran cabal d'artistes que fusionen diferents llenguatges artístics i 
tecnològics». Les millors obres de la Biennal d'Art es podran veure a partir del mes 
de setembre al Museu d'Art Modern. Precisament, el seu director, Manel Margalef, 
admetia que el format utilitzat fins ara «limitava els recursos». Margalef feia 
referència al concepte de la «multidisciplinarietat», ja que «l'art obeeix a un àmbit de 
creació molt divers, i fomentar la diversitat ajuda a fer créixer el premi». Pel que fa a 
la quantitat econòmica associada a cada premi, el director del Museu d'Art Modern 
de Tarragona justificava que es destinessin 6.000 euros al guanyador per «fomentar 
la participació dels artistes i assegurar que els mínims de participació es 
compensen». D'aquesta manera, enguany un màxim de 13 obres es veuran 
recompensades amb 600 euros cadascuna, per tal de «poder cobrir, com a mínim, 
les despeses de participació». El canvi de format del certamen s'ha fet pensant en el 
canvi de paradigma artístic observat en els darrers anys. Per això, la Biennal d'Art 
d'enguany admetrà obres de qualsevol estil que s'emmarqui dins del concepte actual 
de les arts visuals, independentment de la seva disciplina. Per tal de facilitar la 
participació d'artistes, la Diputació ha canviat la modalitat de presentació de les 
obres. Si fins ara els tràmits s'havien de fer presencialment, ara es podrà fer de 
forma telemàtica. El jurat dels premis Biennal d'Art de la Diputació de Tarragona 
d'aquest 2021 estarà format per la presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, el 
director del MAMT, Manel Margalef, que actuarà com a secretari, Carles Guerra, 



artista, crític d'art i curador independent, Marta Dahó, comissària d'exposicions, 
Frederic Montornés, crític d'art i comissari independent i Beatriz Escudero i 
Francesco Giaveri, comissaris independents. Diari Més 16 d’abril de 2021 (p. 05) 
 
Silvia Fornós, “Biennal d’Art. La convocatoria de este año, que organiza la Diputació 
de Tarragona, se adapta a las tendencias creativas. Artistas como Josep Maria 
Morató Aragonés, Pere Calderó o Modest Gené, en ediciones anteriores, y Regina 
Giménez, Salvador Juanpere, Aureli Ruiz o JoaquimChancho, en convocatorias más 
recientes, han encontrado en laBiennal d’Art del Museu d’Art Modern de la Diputació 
de Tarragona (MAMT), el impulso para consolidar sus carreras. Ahora, la edición de 
2021 se adapta a las nuevas demandas y tendencias creativas con el fin de «abrir, 
todavía más, los premios al mundo artístico de la demarcación, del país y del 
Estado», aseguró la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, 
mientras que el director del MAMT, Manel Margalef, destacó que actualmente «la 
disciplina artística no es un ámbito cerrado, sino que obedece a un ámbito de 
creación diverso, interdisciplinario y dentro de los entornos digitales». Y con este 
objetivo la Bienal d’Art que organiza la Diputació de Tarragona experimenta este año 
un nuevo impulso con la reformulación de las bases de la convocatoria. Así, los dos 
premios que se otorgaban hasta ahora (el Tapiró de pintura y el Julio Antonio de 
escultura, creados en el año 1944) se fusionan en un único premio, reconocido con 
6.000 euros. Al respecto, Noemí Llauradó explicó que el cambio pretende dar 
«salida al gran caudal creativo y de artistas que están apostando por nuevas 
disciplinas y que fusionan diferentes lenguajes artísticos, con una presencia 
destacada de la tecnología digital». Por ello, siguió explicando, «los premios 
admitirán obras de cualquier estilo que se enmarquen dentro del concepto actual de 
las artes visuales, independientemente de su disciplina y sin atender ninguna 
clasificación previa», con el objetivo de favorecer el interés y la complicidad de los 
autores y autoras. Otra de las novedades de la convocatoria de este año es la 
concesión de dos accésits valorados en 3.000 euros cada uno y la dotación de 600 
euros para las diez obras que, aunque no obtengan ningún premio, sean elegidas 
para formar parte de la exposición de la Biennal d’Art, que se llevará a cabo en el 
Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona en septiembre de este año. 
Además,«la obra ganadora pasará a formar parte del fondo de arte del Museu d’Art 
Modern de la Diputació de Tarragona, por lo que compartirá espacio con otras obras 
relevantes que aguardan en este espacio de referencia del país», detalló Llauradó. 
El jurado estará formado por Noemí Llauradó, presidenta de la Diputació de 
Tarragona; Manel Margalef, director del MAMT, que actuará como secretario; Carles 
Guerra, artista, crítico de arte y curador independiente; Marta Dahó, comisaria de 
exposiciones; Frederic Montornés, crítico de arte y comisario independiente; y 
Beatriz Escudero y Francesco Giaver, comisarios independientes. «El premio 
Biennal d’Art Diputació de Tarragona (BADT) abarca el territorio catalán y el español 
y por ello, dentro de esta diversidad hemos buscado un jurado que cubra los 
diferentes ámbitos», destacó Manel Margalef, quien manifestó que «las bases se 
han consensuado con la Associació de Crítics d’Art de Catalunya y la Associació 
d’Artistes Visuals de Catalunya, lo que avala una convocatoria que quiere dar 
respuesta a lo que supone trabajar desde el arte contemporáneo en el momento 
actual». Durante la presentación, la presidenta de la Diputació de Tarragona destacó 
que el cambio en las bases no altera el objetivo de la Diputació que «es potenciar la 
creatividad, atraer talento y reforzar el papel de la institución y del museo como 
escaparate, y a la vez motor, de nuevas tendencias». «Queremos contribuir a 
dinamizar la producción de contenidos culturales, para que acontezca  uno de los 
motores de la recuperación en estos tiempos tan convulsos marcados por la Covid», 
añadió. Por su parte, el diputado delegado de Cultura de la Diputació, Joanjo Garcia, 
señaló que «la nueva etapa que comienza la Bienal d’Art Diputació de Tarragona se 
refleja también en su nueva denominación e imagen gráfica, mucho más fresca y 



actual». Por último, la presidenta de la Diputació de Tarragona auguró que «los 
premios serán exitosos, tanto por la cantidad como por la calidad, ya que el territorio 
está lleno de talento que merece nuevas oportunidades para poder continuar su 
camino». Diari de Tarragona, 16/04/2021 (portada i p. 44) 
 
 
Redacció, “La Biennal d'Art que organitza la Diputació de Tarragona experimenta un 
nou impuls amb la reformulació de les bases de la convocatòria per adaptar-la a les 
noves demandes i tendències creatives. Així, els dos premis que s'atorgaven fins ara 
(el Tapiró de pintura i el Julio Antonio d'escultura, creats fa 77 anys) es fusionen en 
un únic premi, dotat amb 6.000 euros. Una altra novetat és la concessió de dos 
accèssits de 3.000 euros cadascun i la dotació de 600 euros per a les deu obres 
que, tot i no obtenir cap premi, s'elegeixin per formar part de l'exposició de la 
Biennal, que es durà a terme al Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona 
(MAMT) al setembre.La unificació dels premis respon a un canvi de paradigma 
artístic observat en els darrers anys. Per això, la Biennal d'enguany admetrà obres 
de qualsevol estil que s'emmarqui dins del concepte actual de les arts visuals, 
independentment de la seva disciplina i sense la necessitat d'atendre a cap 
classificació prèvia, amb l'objectiu d'afavorir l'interès i la complicitat dels autors i 
autores. També, es facilita el tràmit de presentació de les obres, que es podrà fer 
telemàticament. El període per presentar les solꞏlicituds és del 17 de maig al 18 de 
juny de 2021. Al web del MAMT (www.dipta.cat/ mamt) es podran consultar les 
bases detallades del certamen.  Nova Conca, 16/04/2021 (p. 39) 
 
 
Josep Cartanyà, "Adaptar uns premis ja consolidats a les tendències actuals i obrir-
los a Catalunya i a l'Estat". Amb aquestes paraules, la presidenta de la Diputació de 
Tarragona, Noemí Llauradó, anunciava avui en roda de premsa els objectius de la 
Biennal d'Art 2021, que arriba plena de novetats. La presidenta ha explicat que els 
anteriors premis Tapiró de pintura i Julio Antonio d'escultura donaran pas a un únic 
premi, dotat amb 6.000 euros, que estarà obert a totes les disciplines artístiques i 
arts visuals actuals. Llauradó confia que la reformulació del premi rellançarà uns 
premis ja consolidats: "Auguro que seran exitosos, tant per la qualitat com per la 
quantitat. El nostre territori està ple de talents". Les noves bases també contemplen 
l'atorgament de dos accèssits, de 3.000 euros cadascun, així com una compensació 
econòmica de 600 euros per a cadascuna de les 13 obres seleccionades que seran 
exposades al Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT). A més, 
l'obra guanyadora, a més del premi econòmic, passarà a formar part del fons d'art 
del museu. Termini de presentació: del 17 de maig al 18 de juny del 2021Per la seva 
banda, el diputat delegat de Cultura de la Diputació, Joan Josep Garcia, ha apuntat 
que la Biennal d'Art també estrena una nova imatge "més fresca i actual" i ha 
anunciat que les presentacions dels dossiers dels artistes i de les obres es faran 
telemàticament. El termini de presentació de les obres anirà del 17 de maig al 18 de 
juny del 2021. Les 13 obres seleccionades s'exposaran al MAMT durant el mes de 
setembre. Finalment, el director del MAMT, Manel Margalef, ha celebrat que la 
Biennal d'Art hagi evolucionat cap a un concepte de "multidisciplinarietat" i s'ha 
mostrat convenit que "fomentarà la diversitat i la participació i l'ajudarà a fer créixer 
el premi". Marfalef també ha assenyalat que les noves bases han estat 
consensuades amb l'Associació Catalana de Crítics d'Art (ACCA) i amb l'Associació 
d'Artistes Visuals de Catalunya (AAVC). El jurat de la Biennal d'Art 2021 estarà 
format per Carles Guerra, Marta Albó, Felip Montornès i Beatriz Escudero & 
Francesco Giaveri. InfoCamp 15 abril 2021 11:24  
 
 



Redacció, “ La Diputació reformula la Biennal d'Art per 'adaptar-la a les noves 
tendències creatives'. Referent de creació artística a la demarcació i arreu del país i 
de l'estat, la Biennal d'Art que organitza la Diputació de Tarragona experimenta un 
nou impuls amb la reformulació de les bases de la convocatòria per adaptar-la a les 
noves demandes i tendències creatives. Així, els dos premis que s'atorgaven fins ara 
(el Tapiró de pintura i el Julio Antonio d'escultura, creats fa 77 anys) es fusionen en 
un únic premi, dotat amb 6.000 euros. Una altra novetat és la concessió de dos 
accèssits de 3.000 euros cadascun i la dotació de 600 euros per a les 10 obres que, 
tot i no obtenir cap premi, s'elegeixin per formar part de l'exposició de la Biennal, que 
es durà a terme al Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) al 
setembre d'enguany. La unificació dels premis "respon a un canvi de paradigma 
artístic observat en els darrers anys", segons s'ha apuntat des de la Diputació. Per 
això, la Biennal d'enguany admetrà obres de qualsevol estil que s'emmarqui dins del 
concepte actual de les arts visuals, independentment de la seva disciplina i sense la 
necessitat d'atendre a cap classificació prèvia, amb l'objectiu d'afavorir l'interès i la 
complicitat dels autors i autores. D'altra banda, i per tal d'afavorir la presentació 
d'obres al certamen, es facilita el tràmit de presentació de les obres, que es podrà fer 
telemàticament. El període per presentar les solꞏlicituds és del 17 de maig al 18 de 
juny de 2021. Al web del MAMT es podran consultar les bases detallades del 
certamen, que també adquireix una nova denominació: 'Biennal d'Art Diputació de 
Tarragona' (BADT). El jurat dels premis estarà format per Noemí Llauradó, 
presidenta de la Diputació de Tarragona; Manel Margalef, director del MAMT, que 
actuarà com a secretari; Carles Guerra, artista, crític d'art i curador independent; 
Marta Dahó, comissària d'exposicions; Frederic Montornés, crític d'art i comissari 
independent; Beatriz Escudero i Francesco Giaveri, comissaris independents. Reus 
Digital, 15 d'Abril de 2021 
 
Redacció, “La Diputació de Tarragona reformula la Biennal d'Art per adaptar-la a les 
noves tendències creatives Fusiona els premis de pintura i escultura en un únic 
guardó, de 6.000 euros, i atorgarà dos accèssits de 3.000 euros. Referent de creació 
artística a la demarcació i arreu del país i de l'estat, la Biennal d'Art que organitza la 
Diputació de Tarragona experimenta un nou impuls amb la reformulació de les bases 
de la convocatòria per adaptar-la a les noves demandes i tendències creatives. Així, 
els dos premis que s'atorgaven fins ara (el Tapiró de pintura i el Julio Antonio 
d'escultura, creats fa 77 anys) es fusionen en un únic premi, dotat amb 6.000€. Una 
altra novetat és la concessió de dos accèssits de 3.000€ cadascun i la dotació de 
600 euros per a les deu obres que, tot i no obtenir cap premi, s'elegeixin per formar 
part de l'exposició de la Biennal, que es durà a terme al Museu d'Art Modern de la 
Diputació de Tarragona (MAMT) al setembre d'enguany. 
La unificació dels premis respon a un canvi de paradigma artístic observat en els 
darrers anys. Per això, la Biennal d'enguany admetrà obres de qualsevol estil que 
s'emmarqui dins del concepte actual de les arts visuals, independentment de la seva 
disciplina i sense la necessitat d'atendre a cap classificació prèvia, amb l'objectiu 
d'afavorir l'interès i la complicitat dels autors i autores. 
NacióTarragona, 15 d'abril de 2021 a les 17:10 
 
 
Redacció, “La Biennal d'Art de la Diputació de Tarragona s'adapta a les noves 
tendències creatives. Els dos premis de pintura i escultura es fusionen en un de sol 
d'arts visuals dotat amb 6.000 euros” Tarragona Digital 15/04/2021 12:15h 
 
 
Redacció, “La Diputació de Tarragona reformula la Biennal d'Art per adaptar-la a les 
noves tendències creatives. Fusiona els premis de pintura i escultura en un únic 
guardó, de 6.000€, i atorgarà dos accèssits de 3.000€.  Referent de creació artística 



a la demarcació i arreu del país i de l'estat, la Biennal d'Art que organitza la 
Diputació de Tarragona experimenta un nou impuls amb la reformulació de les bases 
de la convocatòria per adaptar-la a les noves demandes i tendències creatives. Així, 
els dos premis que s'atorgaven fins ara (el Tapiró de pintura i el Julio Antonio 
d'escultura, creats fa 77 anys) es fusionen en un únic premi, dotat amb 6.000 €. Una 
altra novetat és la concessió de dos accèssits de 3.000 € cadascun i la dotació de 
600 euros per a les deu obres que, tot i no obtenir cap premi, s'elegeixin per formar 
part de l'exposició de la Biennal, que es durà a terme al Museu d'Art Modern de la 
Diputació de Tarragona (MAMT) al setembre d'enguany. 
La unificació dels premis respon a un canvi de paradigma artístic observat en els 
darrers anys. Per això, la Biennal d'enguany admetrà obres de qualsevol estil que 
s'emmarque dins del concepte actual de les arts visuals, independentment de 
la seua disciplina i sense la necessitat d'atendre a cap classificació prèvia, amb 
l'objectiu d'afavorir l'interès i la complicitat dels autors i autores. D'altra banda, i per 
tal d'afavorir la presentació d'obres al certamen, es facilita el tràmit de presentació de 
les obres, que es podrà fer telemàticament. El període per presentar les solꞏlicituds 
és del 17 de maig al 18 de juny de 2021. Al web del MAMT (www.dipta.cat/mamt) es 
podran consultar les bases detallades del certamen, que també adquireix una nova 
denominació: Biennal d'Art Diputació de Tarragona (BADT). El jurat dels premis 
estarà format per Noemí Llauradó, presidenta de la Diputació de Tarragona; Manel 
Margalef, director del MAMT, que actuarà com a secretari; Carles Guerra, artista, 
crític d'art i curador independent; Marta Dahó, comissària d'exposicions; 
Frederic Montornés, crític d'art i comissari 
independent; Beatriz Escudero i Francesco Giaveri, comissaris independents. Durant 
la presentació de les noves bases de la Biennal d'Art, la presidenta de la Diputació, 
Noemí Llauradó, ha fet èmfasi en el fet que, si bé les bases canvien, "el que no 
canvia gens és l'objectiu de la Diputació de Tarragona de potenciar la creativitat, 
atraure el talent artístic de dins i de fora de casa nostra, i reforçar el paper de la 
nostra institució i del nostre Museu d'Art Modern com a motor i alhora aparador de 
noves tendències". En aquest sentit, ha afegit que "volem contribuir a dinamitzar la 
producció de continguts culturals, per tal que esdevinga un dels motors de la 
recuperació en aquests temps tan convulsos marcats per la Covid". Per la seva part, 
el diputat delegat de Cultura de la Diputació, Joanjo Garcia, ha assenyalat que la 
nova etapa que enceta la Biennal es reflecteix també en la seua nova denominació i 
imatge gràfica de la Biennal, molt més fresca i actual. Finalment, el director 
del MAMT, Manel Margalef, ha indicat que "avui, l'art no és un àmbit tancat, sinó que 
és interdisciplinari, i molt vinculat als entorns digitals, per això la reformulació dels 
premis n'han de permetre el seu creixement". Setmanari de l’Ebre , edició digital 
15 d'abril de 2021 a les 17:00h 
 
 
Redacció, “La Diputació de Tarragona reformula la Biennal d'Art per adaptar-la a les 
noves tendències creatives. Fusiona els premis de pintura i escultura en un únic 
guardó, de 6.000€, i atorgarà dos accèssits de 3.000€.  Referent de creació artística 
a la demarcació i arreu del país i de l'estat, la Biennal d'Art que organitza la 
Diputació de Tarragona experimenta un nou impuls amb la reformulació de les bases 
de la convocatòria per adaptar-la a les noves demandes i tendències creatives. Així, 
els dos premis que s'atorgaven fins ara (el Tapiró de pintura i el Julio Antonio 
d'escultura, creats fa 77 anys) es fusionen en un únic premi, dotat amb 6.000 €. Una 
altra novetat és la concessió de dos accèssits de 3.000 € cadascun i la dotació de 
600 euros per a les deu obres que, tot i no obtenir cap premi, s'elegeixin per formar 
part de l'exposició de la Biennal, que es durà a terme al Museu d'Art Modern de la 
Diputació de Tarragona (MAMT) al setembre d'enguany. 
La unificació dels premis respon a un canvi de paradigma artístic observat en els 
darrers anys. Per això, la Biennal d'enguany admetrà obres de qualsevol estil que 



s'emmarque dins del concepte actual de les arts visuals, independentment de 
la seua disciplina i sense la necessitat d'atendre a cap classificació prèvia, amb 
l'objectiu d'afavorir l'interès i la complicitat dels autors i autores. D'altra banda, i per 
tal d'afavorir la presentació d'obres al certamen, es facilita el tràmit de presentació de 
les obres, que es podrà fer telemàticament. El període per presentar les solꞏlicituds 
és del 17 de maig al 18 de juny de 2021. Al web del MAMT (www.dipta.cat/mamt) es 
podran consultar les bases detallades del certamen, que també adquireix una nova 
denominació: Biennal d'Art Diputació de Tarragona (BADT). El jurat dels premis 
estarà format per Noemí Llauradó, presidenta de la Diputació de Tarragona; Manel 
Margalef, director del MAMT, que actuarà com a secretari; Carles Guerra, artista, 
crític d'art i curador independent; Marta Dahó, comissària d'exposicions; 
Frederic Montornés, crític d'art i comissari 
independent; Beatriz Escudero i Francesco Giaveri, comissaris independents. Durant 
la presentació de les noves bases de la Biennal d'Art, la presidenta de la Diputació, 
Noemí Llauradó, ha fet èmfasi en el fet que, si bé les bases canvien, "el que no 
canvia gens és l'objectiu de la Diputació de Tarragona de potenciar la creativitat, 
atraure el talent artístic de dins i de fora de casa nostra, i reforçar el paper de la 
nostra institució i del nostre Museu d'Art Modern com a motor i alhora aparador de 
noves tendències". En aquest sentit, ha afegit que "volem contribuir a dinamitzar la 
producció de continguts culturals, per tal que esdevinga un dels motors de la 
recuperació en aquests temps tan convulsos marcats per la Covid". Per la seva part, 
el diputat delegat de Cultura de la Diputació, Joanjo Garcia, ha assenyalat que la 
nova etapa que enceta la Biennal es reflecteix també en la seua nova denominació i 
imatge gràfica de la Biennal, molt més fresca i actual. Finalment, el director 
del MAMT, Manel Margalef, ha indicat que "avui, l'art no és un àmbit tancat, sinó que 
és interdisciplinari, i molt vinculat als entorns digitals, per això la reformulació dels 
premis n'han de permetre el seu creixement". La Ciutat, Diair Digital, 15 d’abril de 
2021 
 
 
Redacció, “La Diputació reformula la Biennal d’Art per adaptar-la a les noves 
tendències creatives. “La Diputació de Tarragona reformula la Biennal d'Art per 
adaptar-la a les noves tendències creatives. Fusiona els premis de pintura i escultura 
en un únic guardó, de 6.000€, i atorgarà dos accèssits de 3.000€.  Referent de 
creació artística a la demarcació i arreu del país i de l'estat, la Biennal d'Art que 
organitza la Diputació de Tarragona experimenta un nou impuls amb la reformulació 
de les bases de la convocatòria per adaptar-la a les noves demandes i tendències 
creatives. Així, els dos premis que s'atorgaven fins ara (el Tapiró de pintura i 
el Julio Antonio d'escultura, creats fa 77 anys) es fusionen en un únic premi, dotat 
amb 6.000 €. Una altra novetat és la concessió de dos accèssits 
de 3.000 € cadascun i la dotació de 600 euros per a les deu obres que, tot i no 
obtenir cap premi, s'elegeixin per formar part de l'exposició de la Biennal, que es 
durà a terme al Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) al 
setembre d'enguany. 
La unificació dels premis respon a un canvi de paradigma artístic observat en els 
darrers anys. Per això, la Biennal d'enguany admetrà obres de qualsevol estil que 
s'emmarque dins del concepte actual de les arts visuals, independentment de 
la seua disciplina i sense la necessitat d'atendre a cap classificació prèvia, amb 
l'objectiu d'afavorir l'interès i la complicitat dels autors i autores. D'altra banda, i per 
tal d'afavorir la presentació d'obres al certamen, es facilita el tràmit de presentació de 
les obres, que es podrà fer telemàticament. El període per presentar les solꞏlicituds 
és del 17 de maig al 18 de juny de 2021. Al web del MAMT (www.dipta.cat/mamt) es 
podran consultar les bases detallades del certamen, que també adquireix una nova 
denominació: Biennal d'Art Diputació de Tarragona (BADT). El jurat dels premis 
estarà format per Noemí Llauradó, presidenta de la Diputació de Tarragona; Manel 



Margalef, director del MAMT, que actuarà com a secretari; Carles Guerra, artista, 
crític d'art i curador independent; Marta Dahó, comissària d'exposicions; 
Frederic Montornés, crític d'art i comissari 
independent; Beatriz Escudero i Francesco Giaveri, comissaris independents. Durant 
la presentació de les noves bases de la Biennal d'Art, la presidenta de la Diputació, 
Noemí Llauradó, ha fet èmfasi en el fet que, si bé les bases canvien, "el que no 
canvia gens és l'objectiu de la Diputació de Tarragona de potenciar la creativitat, 
atraure el talent artístic de dins i de fora de casa nostra, i reforçar el paper de la 
nostra institució i del nostre Museu d'Art Modern com a motor i alhora aparador de 
noves tendències". En aquest sentit, ha afegit que "volem contribuir a dinamitzar la 
producció de continguts culturals, per tal que esdevinga un dels motors de la 
recuperació en aquests temps tan convulsos marcats per la Covid". Per la seva part, 
el diputat delegat de Cultura de la Diputació, Joanjo Garcia, ha assenyalat que la 
nova etapa que enceta la Biennal es reflecteix també en la seua nova denominació i 
imatge gràfica de la Biennal, molt més fresca i actual. Finalment, el director 
del MAMT, Manel Margalef, ha indicat que "avui, l'art no és un àmbit tancat, sinó que 
és interdisciplinari, i molt vinculat als entorns digitals, per això la reformulació dels 
premis n'han de permetre el seu creixement". TOTS21 15 d’abril de 2021 
 
 
Redacció, “La Diputació de Tarragona reformula la Biennal d’Art per adaptar-la a les 
noves tendències creatives. Referent de creació artística a la demarcació i arreu del 
país i de l’estat, la Biennal d’Art que organitza la Diputació de Tarragona 
experimenta un nou impuls amb la reformulació de les bases de la convocatòria per 
adaptar-la a les noves demandes i tendències creatives. Així, els dos premis que 
s’atorgaven fins ara (el Tapiró de pintura i el Julio Antonio d’escultura, creats fa 77 
anys) es fusionen en un únic premi, dotat amb 6.000€. Una altra novetat és la 
concessió de dos accèssits de 3.000€ cadascun i la dotació de 600 euros per a les 
deu obres que, tot i no obtenir cap premi, s’elegeixin per formar part de l’exposició de 
la Biennal, que es durà a terme al Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona 
(MAMT) al setembre d’enguany.” La Guia de Reus digital, 15 d’abril de 2021 
 
 
Redacció, “La Diputació de Tarragona i el Museu d'Art Modern redefineixen els 
guardons provincials d'arts plàstiques, fusionant els premis Tapiró de pintura i Julio 
Antonio d'escultura. El resultat és la Biennal d'Art, que s'exposarà el pròxim mes de 
setembre. El semàfor verd. TarragonaDigital, 16 d’abril de 2021 
 
Redacció, “La Diputació de Tarragona reinventarà els premis de la seva Biennal 
d’Art (BAD). En aquesta línia, els dos guardons que s’entregaven fins a aquesta 
edició s’unificaran en un de sol. D’aquesta forma, els premis de pintura i escultura 
s’obriran a noves formes d’art. El guardó estarà dotat amb 6.000 euros. A banda, la 
Diputació concedirà dos accèssits de 3.000 euros i 600 euros per a cadascuna de 
les 13 obres seleccionades per exhibir-se al Museu d’Art Modern (MAM).  A més a 
més, la BAD també renova imatge de cara a la propera edició, la qual se celebrarà al 
setembre. Per tant, les bases del certamen canvien, però no l’essència creativa i 
artística que la Diputació i el MAM volen potenciar, ara amb noves propostes. El 
concurs està obert per a tots els territoris. Les inscripcions s’obriran al maig.  L’acte 
de presentació d’aquesta renovada BAD s’ha dut a terme aquest matí a l’edifici de la 
pròpia Diputació. L’esdeveniment ha comptat amb la presència de la presidenta de la 
institució, Noemí Llauradó; el diputat delegat de Cultura, Joan Josep Garcia; i el 
director del MAM, Manel Margalef.” La Republica Checa 15 d’bril de 2021 
 
Redació,  “La Diputació de Tarragona reformula la Biennal d’Art 2021 per adaptar-les 
a les tendencies artístiques actuals”. Tarragona Ràdio Digital, 15 d’abril de 2021. 



 
Redacció, “La Biennal d’Art que organitza la Diputació de Tarragona experimenta un 
nou impuls amb la reformulació de les bases de la convocatòria per adaptar-la a les 
noves demandes i tendències creatives. Així, els dos premis que s’atorgaven fins ara 
(el Tapiró de pintura i el Julio Antonio d’escultura, creats fa 77 anys) es fusionen en 
un únic premi, dotat amb 6.000 €. Una altra novetat és la concessió de dos accèssits 
de 3.000 € cadascun i la dotació de 600 euros per a les deu obres que, tot i no 
obtenir cap premi, s’elegeixin per formar part de l’exposició de la Biennal, que es 
durà a terme al Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona  el setembre 
d’enguany. La unificació dels premis respon a un canvi de paradigma artístic 
observat en els darrers anys. Per això, la Biennal d’enguany admetrà obres de 
qualsevol estil que s’emmarquin dins del concepte actual de les arts visuals, 
independentment de la seva disciplina i sense la necessitat d’atenir-se a cap 
classificació prèvia, amb l’objectiu d’afavorir l’interès i la complicitat dels autors i 
autores. D’altra banda, i per tal d’afavorir la presentació d’obres al certamen, es 
facilita el tràmit de presentació de les obres, que es podrà fer telemàticament. El 
període per presentar les solꞏlicituds és del 17 de maig al 18 de juny de 2021. Al web 
del MAMT es podran consultar les bases detallades del certamen, que també 
adquireix una nova denominació: Biennal d’Art Diputació de Tarragona.” El Vallenc, 
18 d’abril de 2021 
 
 
 Redacció, “La Diputació de Tarragona reformula la Biennal d'Art per adaptar-la a les 
noves tendències. Fusiona els premis de pintura i escultura en un únic guardó i dota 
econòmicament els treballs no premiats que siguin seleccionats per ser exposats al 
Museu d'Art Modern (MAMT). Referent de creació artística a la demarcació i arreu 
del país i de l'estat, la Biennal d'Art que organitza la Diputació de Tarragona 
experimenta un nou impuls amb la reformulació de les bases de la convocatòria per 
adaptar-la a les noves demandes i tendències creatives. Així, els dos premis que 
s'atorgaven fins ara (el Tapiró de pintura i el Julio Antonio d'escultura, creats fa 77 
anys) es fusionen en un únic premi, dotat amb 6.000€. Una altra novetat és la 
concessió de dos accèssits de 3.000€ cadascun i la dotació de 600 euros per a les 
deu obres que, tot i no obtenir cap premi, s'elegeixin per formar part de l'exposició de 
la Biennal, que es durà a terme al Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona 
(MAMT) al setembre d'enguany.La unificació dels premis respon a un canvi de 
paradigma artístic observat en els darrers anys. Per això, la Biennal d'enguany 
admetrà obres de qualsevol estil que s'emmarqui dins del concepte actual de les arts 
visuals, independentment de la seva disciplina i sense la necessitat d'atendre a cap 
classificació prèvia, amb l'objectiu d'afavorir l'interès i la complicitat dels autors i 
autores. D'altra banda, i per tal d'afavorir la presentació d'obres al certamen, es 
facilita el tràmit de presentació de les obres, que es podrà fer telemàticament. El 
període per presentar les solꞏlicituds és del 17 de maig al 18 de juny de 2021. Al web 
del MAMT (www.dipta.cat/mamt) es podran consultar les bases detallades del 
certamen, que també adquireix una nova denominació: Biennal d'Art Diputació de 
Tarragona (BADT). Altafulla Ràdio 16 d’abril de 2021 
 
 
Cinta Bonet, “La Diputació reformula la Biennal d’Art per adaptar-la a noves 
tendències creatives. La Diputació de Tarragona ha reformulat la Biennal d’Art per 
adaptar-la a les noves demandes i tendències creatives. Així, els dos premis que 
s’atorgaven fins ara, el Tapiró de pintura i el Julio Antonio d’escultura creats fa 77 
anys, es fusionen en un únic premi, dotat amb 6.000 euros. Una altra novetat és la 
concessió de dos accèssits de 3.000 euros cadascun i la dotació de 600 euros per a 
les deu obres que, tot i no obtenir cap premi, s’elegeixin per formar part de 
l’exposició de la Biennal, que es durà a terme al Museu d’Art Modern de la Diputació 



de Tarragona al setembre d’enguany. El seu director, Manel Margalef, ha afirmat que 
aquesta reformulació ha de permetre créixer la Biennal. La presidenta de la 
Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, ha afirmat que es vol contribuir a la 
producció de continguts culturals. D’altra banda, i per tal d’afavorir la presentació 
d’obres al certamen, es facilita el tràmit de presentació de les obres, que es podrà fer 
telemàticament. El període per presentar les solꞏlicituds és del 17 de maig al 18 de 
juny de 2021.”  Canal21 16 d’abril de 2021 
 
 
 
S. Fornós, “ El MAMT amplia la colꞏlección de aerte contempoáneo. El Museu d'Art 
Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) ha ampliado y actualizado su fondo 
de arte contemporáneo con la incorporación de un conjunto de creaciones que 
abarcan desde los años 80 del siglo XX hasta la actualidad. Los artistas que firman 
las obras –entre las que se encuentran fotografías e instalaciones de diferente 
tipología y formato– son Carles Fargas, Anna Malagrida, Ro Caminal, Marcel Pey, 
Salvador Juanpere, David Mocha y Teresa Mulet. Todos los autores y autoras de 
estas obras tienen en común que son de la demarcación de Tarragona o tienen 
vinculación con el territorio. Este es uno de los criterios que se ha tenido en cuenta 
para la selección de los artistas. Desde ayer, y hasta el próximo 13 de junio, las 
obras se exhiben en la muestra temporal Adquisicions MAMT, cuya entrada es 
gratuita. En cuanto a la adquisición de las piezas, la presidenta de la Diputació de 
Tarragona, Noemí Llauradó, destacó que «con esta nueva ampliación del fondo de 
arte contemporáneo, lo que hacemos es actualizar las nuevas tendencias artísticas 
del museo, siguiendo la línea de las nuevas bases de la Biennal d'Art, y continuamos 
apostando por el museo como referente artístico de la demarcación». Por su parte, 
el diputado de Cultura de la institución, Joan Josep Garcia, hizo hincapié en que «la 
incorporación de las obras contribuye a potenciar las tres funciones del MAMT de 
forma transversal: la conservación y la preservación de las obras; el apoyo a la 
creación; y por último la difusión del fondo del museo y de los artistas». Por último, el 
director del MAMT, Manel Margalef, recordó la labor de la institución por «avanzar y 
crecer, ya que una de nuestras responsabilidades es seguir adelante en el 
crecimiento y reformulación de la colección de arte». Las nuevas piezas forman 
parte de la Colꞏlecció Nacional d'Art y Colꞏlecció Nacional de Fotografia de la 
Generalitat. La Diputació de Tarragona hizo una propuesta de adquisición, como 
miembro de la Xarxa de Museus d'Art de Catalunya, y la Generalitat las adquirió 
para darlas en depósito al MAMT, que a partir de ahora las tiene en custodia. Una 
muestra temporal reúne las obras de Marcel Pey, Carles Fargas, Anna Malagrida, 
Ro Caminal, Salvador Juanpere, David Mocha y Teresa Mulet. Diari de Tarragona, 
23 d’abril de 2021 (p. 41) 
 
 
ACN/Redacció, “El Museu d'Art Modern de la Diꞏ putació de Tarragona (MAMT) ha 
ampliat i actualitzat la seva colꞏlecció d'art contemporani amb set noves peces de set 
arꞏ tistes vinculats a la demarcació. En concret, les obres són de Carꞏ les Fargas, 
Anna Malagrida, Ro Caminal, Marcel Pey, Salvador Juanpere, David Mocha i Teresa 
Mulet. Són creacions fetes entre els anys 80 i l'actualitat i hi ha fotografia, 
instalꞏlacions i obra gràfica. Totes es poden veure fins al 13 de juny al MAMT amb 
enꞏ trada gratuïta sota el paraigua de l'exposició Adquisicions MAMT. Les noves 
peces formen part de la Colꞏlecció Nacional d'Art i Colꞏ lecció Nacional de Fotografia 
de la Generalitat, i el museu tarraꞏ goní en té la custòdia. La presidenta de la 
Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, va apuntar ahir durant la preꞏ sentació que 
s'han tingut en compte diferents criteris a l'hora de seleccionar les peces. D'una 
banda, que els artistes fossin de la demarcació o hi tinguessin alguna mena de 
relació. També s'ha valorat la seva trajectòria nacional i internacional, que el MAMT 



no en tingués cap peça o fos d'una altra època, i finalment que haguessin fet algun 
treball al museu. «Reforcem l'aposta per autors de les nostres comarꞏ ques», va 
remarcar Llauradó.Per la seva banda, Joan Josep Garcia, diputat de Cultura de la 
Diputació, va destacar que des del MAMT es compleixen tres funcions: 
«Conservació i preꞏ servació de les obres, suport a la creació i difusió de les obres 
que hi ha al museu». Alhora, va inꞏ dicar que abans de la pandèmia per l'equipament 
hi passaven unes 30.000 persones anualꞏ ment. Finalment, el director del MAMT, 
Manel Margalef, va coꞏ mentar que la mostra Adquisicions MAMT forma una 
colꞏlecció «diversa i des d'àmbits difeꞏ rents». A més, Margalef va posar en valor que 
les peces poden ser demanades per altres museus de Catalunya. Varietat d'obres 
Les obres incorporades són a l'exposició del Museu d'Art Moꞏ dern de la Diputació 
de Tarragoꞏ na representen una gran varietat d'estils. Rue Châteaudun, d'Anꞏ na 
Malagrida, és una impressió digital giclée de l'any 2008 i una de les més 
reconegudes de la seva trajectòria. Moi, un noi. Reloaded 2, de Ro Caminal, és una 
instalꞏ lació de vídeo sonora feta a partir d'una caixa. XIV Iguanes, de Carꞏ les 
Fargas, és una fotografia del 1986 i una de les seves obres més rellevants, que va 
reunir a tots els protagonistes, artistes, esꞏ criptors i activistes culturals que van ser 
el detonant de l'impuls cultural i artístic que va viure la demarcació a l'inici dels anys 
vuitanta del segle XX. The Burning Blade, de Marcel Pey, és un neó del 2018 i 
produïda pel Cenꞏ tre d'Art Tarragona, i que reuneix perfectament els trets fonamenꞏ 
tals de l'estil que ha caracteritzat tota la seva carrera. El misteri de la forma i la 
bellesa, de Salvador Juanpere, és una instalꞏlació del 2018 que recull de manera 
molt sintètica unes reproduccions en marbre de Carrara. Bonavista, de David Mocha, 
és una fotografia del 2014 del barri amb un rereꞏ fons social. Per últim, Camp de 
Control, de Teresa Mulet, és una instalꞏlació del 2019 produïda per Lo PatiꞏCentre 
d'Art Terres de l'Ebre que evoca els camps d'arròs del Delta. Les noves 
incorporacions són obres fetes entre els anys 80 i l'actualitat i amb varietat tècnica 
Margalef assegura que és una colꞏlecció «diversa i des d'àmbits diferents» Diari 
Més 23 d’abril de 2021 (P. 05) 
 
 
Redacció, “ El Museu d'Art Moꞏ dern de la Diputació de Tarragona (MAMT) compta 
amb noves obres que amplien i actualitzen el seu fons d'art contemꞏ porani. Es tracta 
d'un conjunt de creacions des dels anys 80 del segle XX fins a l'actualitat, enꞏ tre 
fotografies i instalꞏ lacions de diferent tipoloꞏ gia i format, dels artistes Carles Fargas, 
Anna Maꞏ lagrida, Ro Caminal, Marꞏ cel Pey, Salvador Juanpeꞏ re, David Mocha i 
Teresa Mulet. Des d'ahir, dijous dia 22 d'abril, les noves adꞏ quisicions es mostren al 
públic en l'exposició "Adꞏ quisicions MAMT", a les dependències del Museu d'Art 
Modern. Es podran visitar fins al 13 de juny, amb entrada de franc, com la resta del 
museu (consultarꞏne els horaris a www.dipta.cat/mamt).  La presidenta de la Dipuꞏ 
tació, Noemí Llauradó, ha conegut en directe les noꞏ ves obres en una visita a 
l'exposició, acompanyada del diputat de Cultura de la institució, Joan Josep Garcia, i 
del director del MAMT, Manel Margalef. "Les noves adquisiciꞏ ons d'art contemporani 
al MAMT reforcen el paper del nostre museu com a referent artístic i l'adapꞏ ten als 
nous temps", ha assegurat Noemí Llauꞏ radó durant la visita. De la seva part, Joan 
Josep Garcia també ha afegit que "l'exposició amb les noves adquisicions del MAMT 
és una mostra més que la cultura no s'atura, i que és segura". El director del MAMT 
ha estat l'encarregat d'expliꞏ car amb detall les difeꞏ rents obres que passen a formar 
part del fons del museu de manera permanent. Les noves peces formen part de la 
Colꞏ lecció Nacional d'Art i Colꞏlecció Nacional de Fotografia de la Geneꞏ ralitat. La 
Diputació de Tarragona va fer una proꞏ posta d'adquisició, com a membre de la 
Xarxa de Museus d'Art de Cataluꞏ nya, i la Generalitat les va adquirir per donarꞏles 
en dipòsit al MAMT, que a partir d'ara en té la custòdia. Tots els autors i autores 
d'aquestes obres són de la demarcació de Tarragona o hi tenen vinculació. Aquest 
és un dels criteris que s'ha tingut en compte per a la selecció dels artistes. Alꞏ tres 



requisits són gaudir d'una destacada carrera professional nacional o internacional i 
no estar representats a les colꞏ leccions del museu (o bé estarꞏhi però amb obres 
que incideixen en altres períodes de la trajectòria de l'autor), o haver dut a terme 
projectes significaꞏ tius al Museu d'Art Moꞏ dern de la Diputació de Tarragona. " A d q 
u i s i c i o n s MAMT" consta de les seꞏ güents obres: ꞏ Rue Châteaudun giclée, 
(impressió digital 2008), d'Anna Malagrida. És una de les fotografies protagonista de 
la sèrie Els Aparadors, una de les més reconegudes de tota la seva trajectòria 
artística.ꞏ Moi, un noir. Reloꞏ aded 2 (instalꞏlació de vídeo), de Ro Caminal. L'autora 
desenvolupa processos artístics en diꞏ ferents formats, com la fotografia, el videoart i 
les instalꞏlacions multiꞏ mèdia. En aquest cas, es tracta d'una instalꞏlació sonora, a 
partir d'una caixa.  XIV Iguanes (fotografia, 1986), de Carles Fargas. Una de les 
seves obres més rellevants, que va reunir a tots els protaꞏ gonistes, artistes, escripꞏ 
tors i activistes culturals que van ser el detonant de l'impuls cultural i artístic que va 
viure la demarcació a l'inici dels anys vuitanta del segle XX. The Burning Blade (neó, 
2018), de Marcel Pey. És una de les seves últimes produccions, i respon a un treball 
de conclusions. Produïda pel Centre d'Art Tarragoꞏ na, reuneix perfectament els trets 
fonamentals de l'estil que ha caracteritꞏ zat tota la seva carrera. El misteri de la forꞏ 
ma i la bellesa (instalꞏ lació, 2018), de Salvador Juanpere. Realitzada per a 
l'exposició "Julio Antonio Stendhal", per commemorar el centeꞏ nari de la mort 
d'aquest escultor. Recull de maꞏ nera molt sintètica unes reproduccions en marbre 
de Carrara, imitant les pastilles de fang dispoꞏ sades damunt de bancs de treball, 
inspirats en els tres cavallets dels escultors Julio Antonio, August Rodin i una peaꞏ 
nya d'estil brancusià. Bonavista (fotograꞏ fia, 2014), de David Mocꞏ ha. Respon a 
l'interès soꞏ cial de l'autor. A través de la història dels seus avis i dels seus pares, 
retrata els canvis i les transformacions que ha sofert aquest barri tarꞏ ragoní d'acord 
amb la transformació industrial. Camp de control (instalꞏlació, 2019), de Teresa 
Mulet. Produïda per Lo PatiꞏCentre d'Art Terres de l'Ebre, es tracꞏ ta d'una 
instalꞏlació de gran format integrada per diverses làmines de plàstic que evoquen els 
camps d'arròs del Delta. Des d'ahir, dijous dia 22 d'abril, les noves adquisicions es 
mostren al públic en l'exposició 'Adquisicions MAMT', a les dependències del Museu 
d'Art Modern Les noves peces formen part de la Colꞏlecció Nacional d'Art i Colꞏlecció 
Nacional de Fotografia de la Generalitat”. Nova Conca / Baixa Segarra. 23 d’abril 
del 2021 (p.08) 
 
 
Redacció, “ El Museu d'Art Modern de Tarragona incorpora siete nuevas obras a su 
colección. La presidenta de la Diputación, Noemi Llauradó, junto al diputado de 
Cultura de la Diputación de Tarragona, Joan Josep Garcia, y el director del Museu 
d'Art Modern de la Diputación de Tarragona, Manel Margalef, junto a una nueva 
instalación del centro. El Museu d'Art Modern de la Diputación de Tarragona (MAMT) 
ha ampliado su colección de arte contemporaneo con siete obras, desde fotografías 
a instalaciones de diferente El Museu d'Art Modern de Tarragona incorpora siete 
nuevas obras a su colección tipología y formato que abarcan desde los años 80 del 
siglo XX hasta la actualidad. Las nuevas adquisiones, que forman parte de la 
Colꞏlecció Nacional d'Art y la Colꞏlecció Nacional de Fotografia de la Generalitat, son 
obras de los artistas Carles Fargas, Anna Malagrida, Ro Caminal, Marcel Pey, 
Salvador Juanpere, David Mocha y Teresa Mulet, ha informado la Diputación de 
Tarragona en un comunicado.” EuropaPress. Digital 22 d’abril de 2021  
 
 
Redacció, “El Museu d'Art Modern de la Diputación de Tarragona (MAMT) ha 
ampliado su colección de arte contemporaneo con siete obras, desde fotografías a 
instalaciones de diferente tipología y formato que abarcan desde los años 80 del 
siglo XX hasta la actualidad. Las nuevas adquisiones, que forman parte de la 
Colꞏlecció Nacional d'Art y la Colꞏlecció Nacional de Fotografia de la Generalitat, son 



obras de los artistas Carles Fargas, Anna Malagrida, Ro Caminal, Marcel Pey, 
Salvador Juanpere, David Mocha y Teresa Mulet, ha informado la Diputación de 
Tarragona en un comunicado. Uno de los requisitos y criterios que ha determinado 
esta selección de nuevas obras ha sido que los autores sean de la provincia de 
Tarragona "o tengan vinculación" con la zona. La presidenta de la Diputación, Noemí 
Llauradó, ha celebrado que esta ampliación "refuerza el papel del museo como 
referente artístico y lo adapta a los nuevos tiempos". Estas siete piezas se podrán 
visitar en la exposición temporal 'Adquisicions MAMT' desde este jueves hasta el 
próximo 13 de junio.” Cope.es 22 d’abril de 2021 
 
 
Redacció, “El Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) compta 
amb noves obres que amplien i actualitzen el seu fons d’art contemporani. Es tracta 
d’un conjunt de creacions des dels anys 80 del segle XX fins a l’actualitat, entre 
fotografies i instalꞏlacions de diferent tipologia i format, dels artistes Carles Fargas, 
Anna Malagrida, Ro Caminal, Marcel Pey, Salvador Juanpere, David Mocha i Teresa 
Mulet. A partir d’aquest dijous, dia 22 d’abril, les noves adquisicions es mostren al 
públic en l’exposició ‘Adquisicions MAMT’, a les dependències del Museu d’Art 
Modern. S’hi podran visitar fins al 13 de juny, amb entrada de franc, com la resta del 
museu (consultar-ne els horaris a www.dipta.cat/mamt). La presidenta de la 
Diputació, Noemí Llauradó, ha conegut en directe les noves obres en una visita a 
l’exposició, acompanyada del diputat de Cultura de la institució, Joan Josep Garcia, i 
del director del MAMT, Manel Margalef. «Les noves adquisicions d’art contemporani 
al MAMT reforcen el paper del nostre museu com a referent artístic i l’adapten als 
nous temps», ha assegurat Noemí Llauradó durant la visita. De la seva part, Joan 
Josep Garcia també ha afegit que «l’exposició amb les noves adquisicions del 
MAMT és una mostra més que la cultura no s’atura, i que és segura». El director del 
MAMT ha estat l’encarregat d’explicar amb detall les diferents obres que passen a 
formar part del fons del museu de manera permanent. Les noves peces formen part 
de la Colꞏlecció Nacional d’Art i Colꞏlecció Nacional de Fotografia de la Generalitat. 
La Diputació de Tarragona va fer una proposta d’adquisició, com a membre de la 
Xarxa de Museus d’Art de Catalunya, i la Generalitat les va adquirir per donar-les en 
dipòsit al MAMT, que a partir d’ara en té la custòdia. Tots els autors i autores 
d’aquestes obres són de la demarcació de Tarragona o hi tenen vinculació. Aquest 
és un dels criteris que s’ha tingut en compte per a la selecció dels artistes. Altres 
requisits són gaudir d’una destacada carrera professional nacional o internacional i 
no estar representats a les colꞏleccions del museu (o bé estar-hi però amb obres que 
incideixen en altres períodes de la trajectòria de l’autor), o haver dut a terme 
projectes significatius al Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona. 
‘Adquisicions MAMT’ consta de les següents obres: -Rue Châteaudun (impressió 
digital giclée, 2008), d’Anna Malagrida. És una de les fotografies protagonista de la 
sèrie Els Aparadors, una de les més reconegudes de tota la seva trajectòria artística. 
-Moi, un noir. Reloaded 2 (instalꞏlació de vídeo), de Ro Caminal. L’autora 
desenvolupa processos artístics en diferents formats, com la fotografia, el videoart i 
les instalꞏlacions multimèdia. En aquest cas, es tracta d’una instalꞏlació sonora, a 
partir d’una caixa.  -XIV Iguanes (fotografia, 1986), de Carles Fargas. Una de les 
seves obres més rellevants, que va reunir a tots els protagonistes, artistes, escriptors 
i activistes culturals que van ser el detonant de l’impuls cultural i artístic que va viure 
la demarcació a l’inici dels anys vuitanta del segle XX. -The Burning Blade (neó, 
2018), de Marcel Pey. És una de les seves últimes produccions, i respon a un treball 
de conclusions. Produïda pel Centre d’Art Tarragona, reuneix perfectament els trets 
fonamentals de l’estil que ha caracteritzat tota la seva carrera. -El misteri de la forma 
i la bellesa (instalꞏlació, 2018), de Salvador Juanpere. Realitzada per a l’exposició 
‘Julio Antonio Stendhal’, per commemorar el centenari de la mort d’aquest escultor. 
Recull de manera molt sintètica, unes reproduccions en marbre de Carrara, imitant 



les pastilles de fang disposades damunt de bancs de treball, inspirats en els tres 
cavallets dels escultors Julio Antonio, August Rodin i una peanya d’estil brancusià. -
Bonavista (fotografia, 2014), de David Mocha. Respon a l’interès social de l’autor. A 
través de la història dels seus avis i dels seus pares, retrata els canvis i les 
transformacions que ha sofert aquest barri tarragoní d’acord amb la transformació 
industrial. -Camp de Control (instalꞏlació, 2019), de Teresa Mulet. Produïda per Lo 
Pati-Centre d’Art Terres de l’Ebre, es tracta d’una instalꞏlació de gran format 
integrada per diverses làmines de plàstic que evoquen els camps d’arròs del Delta. 
TOTS21 Tarragona21-  22 d’abril de 2021 
 
 
Redacció, “El Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona amplia i actualitza la 
seva colꞏlecció d’art contemporani.El Museu d’Art Modern de la Diputació de 
Tarragona (MAMT) compta amb noves obres que amplien i actualitzen el seu fons 
d’art contemporani. Es tracta d’un conjunt de creacions des dels anys 80 del segle 
XX fins a l’actualitat, entre fotografies i instalꞏlacions de diferent tipologia i format, 
dels artistes Carles Fargas, Anna Malagrida, Ro Caminal, Marcel Pey, Salvador 
Juanpere, David Mocha i Teresa Mulet. ” La Guia de Reus - 22 d’abril de 2021 
 
 
Redacció, “El Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) compta 
amb noves obres que amplien i actualitzen el seu fons d'art contemporani. Es tracta 
d'un conjunt de creacions des dels anys 80 del segle XX fins a l'actualitat, entre 
fotografies i instalꞏlacions de diferent tipologia i format, dels artistes Carles Fargas, 
Anna Malagrida, Ro Caminal, Marcel Pey, Salvador Juanpere, David Mocha i Teresa 
Mulet. A partir d'aquest dijous, dia 22 d'abril, les noves adquisicions es mostren al 
públic en l'exposició 'Adquisicions MAMT', a les dependències del Museu d'Art 
Modern. S'hi podran visitar fins al 13 de juny, amb entrada de franc, com la resta del 
museu (consultar-ne els horaris a la web.  La presidenta de la Diputació, Noemí 
Llauradó, ha conegut en directe les noves obres en una visita a l'exposició, 
acompanyada del diputat de Cultura de la institució, Joan Josep Garcia, i del director 
del MAMT, Manel Margalef. “Les noves adquisicions d’art contemporani al MAMT 
reforcen el paper del nostre museu com a referent artístic i l’adapten als nous 
temps”, ha assegurat Noemí Llauradó durant la visita. De la seva part, Joan Josep 
Garcia també ha afegit que "l'exposició amb les noves adquisicions del MAMT és 
una mostra més que la cultura no s'atura, i que és segura”. El director del MAMT ha 
estat l’encarregat d’explicar amb detall les diferents obres que passen a formar part 
del fons del museu de manera permanent. Setmanari  L’Ebre Digital, 22 d'abril de 
2021 a les 18:00h. 
 
 
Neus Bartola, “El MAMT amplia i actualitza la seva colꞏlecció d'art contemporani Des 
d'aquest dijous i fins al 13 de juny, el Museu d'Art Modern de la Diputació de 
Tarragona acull l'exposició 'Adquisicions'. Es tracta d'un recull de les millors obres de 
7 artistes nascuts a la demarcació de Tarragona o que tenen algun lligam amb el 
territori. lguns dels rostres més coneguts dels anys vuitanta a Reus ja llueixen al 
Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT). Ho fan gràcies a 
l'exposició 'Adquisicions', que aplega, no només aquestes fotografies de Carles 
Fargas, sinó també les creacions de Ro Caminal, Salvador Juanpere, Anna 
Malagrida, David Mocha, Teresa Mulet i Marcel Pey.Tots ells autors i autores que o 
bé han nascut a la demarcació de Tarragona o bé tenen algun lligam amb el territori.  
Les obres: Rue Châteaudun (impressió digital giclée, 2008), d'Anna Malagrida. És 
una de les fotografies protagonista de la sèrie Els Aparadors, una de les més 
reconegudes de tota la seva trajectòria artística. Moi, un noir. Reloaded 2 
(instalꞏlació de vídeo), de Ro Caminal. L'autora desenvolupa processos artístics en 



diferents formats, com la fotografia, el videoart i les instalꞏlacions multimèdia. En 
aquest cas, es tracta d'una instalꞏlació sonora, a partir d'una caixa. XIV Iguanes 
(fotografia, 1986), de Carles Fargas. Una de les seves obres més rellevants, que va 
reunir a tots els protagonistes, artistes, escriptors i activistes culturals que van ser el 
detonant de l’impuls cultural i artístic que va viure la demarcació a l’inici dels anys 
vuitanta del segle XX. The Burning Blade (neó, 2018), de Marcel Pey. És una de les 
seves últimes produccions, i respon a un treball de conclusions. Produïda pel Centre 
d’Art Tarragona, reuneix perfectament els trets fonamentals de l’estil que ha 
caracteritzat tota la seva carrera. El misteri de la forma i la bellesa (instalꞏlació, 
2018), de Salvador Juanpere. Realitzada per a l'exposició 'Julio Antonio Stendhal', 
per commemorar el centenari de la mort d'aquest escultor. Recull de manera molt 
sintètica, unes reproduccions en marbre de Carrara, imitant les pastilles de fang 
disposades damunt de bancs de treball, inspirats en els tres cavallets dels escultors 
Julio Antonio, August Rodin i una peanya d'estil brancusià. Bonavista (fotografia, 
2014), de David Mocha. Respon a l'interès social de l'autor. A través de la història 
dels seus avis i dels seus pares, retrata els canvis i les transformacions que ha sofert 
aquest barri tarragoní d’acord amb la transformació industrial. Camp de Control 
(instalꞏlació, 2019), de Teresa Mulet. Produïda per Lo Pati-Centre d'Art Terres de 
l'Ebre, es tracta d’una instalꞏlació de gran format integrada per diverses làmines de 
plàstic que evoquen els camps d’arròs del Delta.  
Canal Reus TV, 22/04/2021 
 
 
Redacció, “ El Museu d'Art Modern de Tarragona amplia la colꞏlecció amb set obres 
d'artistes vinculats al territori . Les peces es podran veure fins el 13 de juny en 
l'exposició 'Adquisicions'. Tarragona Digital, 22 d’abril de 2021 
 
 
Redacció, “El Museu d’Art Modern de Tarragona exposa les obres de set artistes 
vinculats a la demarcació . L'exposició agrupa fotografies i projectes artístics des 
dels anys 80 fins a l’actualitat “.Tarragona Ràdio, 22/04/2021 
 
 
Redacció, “El Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona amplia i actualitza la 
seva colꞏlecció d’art contemporani.El Museu d’Art Modern de la Diputació de 
Tarragona (MAMT) compta amb noves obres que amplien i actualitzen el seu fons 
d’art contemporani. Es tracta d’un conjunt de creacions des dels anys 80 del segle 
XX fins a l’actualitat, entre fotografies i instalꞏlacions de diferent tipologia i format, 
dels artistes Carles Fargas, Anna Malagrida, Ro Caminal, Marcel Pey, Salvador 
Juanpere, David Mocha i Teresa Mulet.” reusdigital.cat, 22/04/202l 
 
Redacció, “ El Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) ha ampliat 
i actualitzat la seva colꞏlecció d'art contemporani amb set noves peces de set artistes 
vinculats a la demarcació. En concret, de Carles Fargas, Anna Malagrida, Ro 
Caminal, Marcel Pey, Salvador Juanpere, David Mocha i Teresa Mulet. 
Són creacions fetes entre els anys 80 i l'actualitat i hi ha fotografia, instalꞏlacions i 
obra gràfica. Totes es poden veure fins el 13 de juny al MAMT amb entrada gratuïta 
sota el paraigua de l'exposició Adquisicions MAMT. Les noves peces formen part de 
la Colꞏlecció Nacional d'Art i Colꞏlecció Nacional de Fotografia de la Generalitat, i el 
museu tarragoní en té la custòdia. La presidenta de la Diputació de Tarragona, 
Noemí Llauradó, ha apuntat que s'han tingut en compte diferents criteris a l'hora de 
seleccionar les peces. D'una banda que els artistes fossin de la demarcació o hi 
tinguessin alguna relació. També s'ha valorat la seva trajectòria nacional i 
internacional, que el MAMT no en tingués cap peça o fos d'una altra època, i 
finalment que haguessin fet algun treball al museu. "Reforcem l'aposta per autors de 



les nostres comarques", ha remarcat Llauradó. 
Per la seva banda, Joan Josep Garcia, diputat de Cultura de la Diputació, ha 
destacat que des del MAMT es compleixen tres funcions: "conservació i preservació 
de les obres, suport a la creació i difusió de les obres que hi ha al museu". Alhora, 
ha indicat que abans de la pandèmia per l'equipament hi passaven unes 30.000 
persones anualment. Finalment, el director del MAMT, Manel Margalef, ha comentat 
que la mostra Adquisicions MAMT forma una colꞏlecció "diversa i des d'àmbits 
diferents". A més, ha posat en valor que les peces poden ser demanades per altres 
museus de Catalunya. Les obres incorporades són Rue Châteaudun, d'Anna 
Malagrida; Moi, un noi. Reloaded 2, de Ro Caminal; XIV Iguanes, de Carles Fargas; 
The Burning Blade, de Marcel Pey; El misteri de la forma i la bellesa, de Salvador 
Juanpere; Bonavista, de David Mocha; i Camp de Control, de Teresa Mulet. 
Naciodigital.cat, 22/04/2021 
 
 
Redacció, “El Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) compta 
amb noves obres que amplien i actualitzen el seu fons d’art contemporani. Es tracta 
d’un conjunt de creacions des dels anys 80 del segle XX fins a l’actualitat, entre 
fotografies i instalꞏlacions de diferent tipologia i format, dels artistes Carles Fargas, 
Anna Malagrida, Ro Caminal, Marcel Pey, Salvador Juanpere, David Mocha i Teresa 
Mulet. A partir d’aquest dijous, dia 22 d’abril, les noves adquisicions es mostren al 
públic en l’exposició ‘Adquisicions MAMT’, a les dependències del Museu d’Art 
Modern. S’hi podran visitar fins al 13 de juny, amb entrada de franc, com la resta del 
museu (consultar-ne els horaris a web. La presidenta de la Diputació, Noemí 
Llauradó, ha conegut en directe les noves obres en una visita a l’exposició, 
acompanyada del diputat de Cultura de la institució, Joan Josep Garcia, i del director 
del MAMT, Manel Margalef. La Ciutat, 22 d’abril de 2021  
 
 
Redacció, “El Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) ha ampliat i 
actualitzat la seva colꞏlecció d'art contemporani amb set noves peces de set artistes 
vinculats a la demarcació. En concret, de Carles Fargas, Anna Malagrida, Ro 
Caminal, Marcel Pey, Salvador Juanpere, David Mocha i Teresa Mulet. Són 
creacions fetes entre els anys 80 i l'actualitat i hi ha fotografia, instalꞏlacions i obra 
gràfica. Totes es poden veure fins el 13 de juny al MAMT amb entrada gratuïta sota 
el paraigua de l'exposició 'Adquisicions MAMT'. Les noves peces formen part de la 
Colꞏlecció Nacional d'Art i Colꞏlecció Nacional de Fotografia de la Generalitat, i el 
museu tarragoní en té la custòdia. La presidenta de la Diputació de Tarragona, 
Noemí Llauradó, ha apuntat que s'han tingut en compte diferents criteris a l'hora de 
seleccionar les peces. D'una banda que els artistes fossin de la demarcació o hi 
tinguessin alguna relació. També s'ha valorat la seva trajectòria nacional i 
internacional, que el MAMT no en tingués cap peça o fos d'una altra època, i 
finalment que haguessin fet algun treball al museu. "Reforcem l'aposta per autors de 
les nostres comarques", ha remarcat Llauradó. Per la seva banda, Joan Josep 
Garcia, diputat de Cultura de la Diputació, ha destacat que des del MAMT es 
compleixen tres funcions: "conservació i preservació de les obres, suport a la creació 
i difusió de les obres que hi ha al museu". Alhora, ha indicat que abans de la 
pandèmia per l'equipament hi passaven unes 30.000 persones anualment. 
Finalment, el director del MAMT, Manel Margalef, ha comentat que la mostra 
'Adquisicions MAMT' forma una colꞏlecció "diversa i des d'àmbits diferents". A més, 
ha posat en valor que les peces poden ser demanades per altres museus de 
Catalunya. Les obres incorporades són 'Rue Châteaudun', d'Anna Malagrida; 'Moi, 
un noi. Reloaded 2', de Ro Caminal; 'XIV Iguanes', de Carles Fargas; 'The Burning 
Blade', de Marcel Pey; 'El misteri de la forma i la bellesa', de Salvador Juanpere; 



'Bonavista', de David Mocha; i 'Camp de Control', de Teresa Mulet. InfoCamp, 22 
d’abril de 2021 
 
 
Redacció, “El Museu d'Art Modern de la Diputación de Tarragona (MAMT) ha 
ampliado su colección de arte contemporaneo con siete obras, desde fotografías a 
instalaciones de diferente tipología y formato que abarcan desde los años 80 del 
siglo XX hasta la actualidad. Las nuevas adquisiones, que forman parte de la 
Colꞏlecció Nacional d'Art y la Colꞏlecció Nacional de Fotografia de la Generalitat, son 
obras de los artistas Carles Fargas, Anna Malagrida, Ro Caminal, Marcel Pey, 
Salvador Juanpere, David Mocha y Teresa Mulet, ha informado la Diputación de 
Tarragona en un comunicado. 
Uno de los requisitos y criterios que ha determinado esta selección de nuevas obras 
ha sido que los autores sean de la provincia de Tarragona "o tengan vinculación" 
con la zona. La presidenta de la Diputación, Noemí Llauradó, ha celebrado que esta 
ampliación "refuerza el papel del museo como referente artístico y lo adapta a los 
nuevos tiempos". 
Estas siete piezas se podrán visitar en la exposición temporal 'Adquisicions MAMT' 
desde este jueves hasta el próximo 13 de junio. Gentedigital.es, 22/04/2021 
Redacció, “ El Museu d’Art Modern de la Diputación de Tarragona (MAMT) ha 
ampliado su colección de arte contemporaneo con siete obras, desde fotografías a 
instalaciones de diferente tipología y formato que abarcan desde los años 80 del 
siglo XX hasta la actualidad. Las nuevas adquisiones, que forman parte de la 
Colꞏlecció Nacional d’Art y la Colꞏlecció Nacional de Fotografia de la Generalitat, son 
obras de los artistas Carles Fargas, Anna Malagrida, Ro Caminal, Marcel Pey, 
Salvador Juanpere, David Mocha y Teresa Mulet, ha informado la Diputación de 
Tarragona en un comunicado.Uno de los requisitos y criterios que ha determinado 
esta selección de nuevas obras ha sido que los autores sean de la provincia de 
Tarragona “o tengan vinculación” con la zona. La presidenta de la Diputación, Noemí 
Llauradó, ha celebrado que esta ampliación “refuerza el papel del museo como 
referente artístico y lo adapta a los nuevos tiempos”. Estas siete piezas se podrán 
visitar en la exposición temporal ‘Adquisicions MAMT’ desde este jueves hasta el 
próximo 13 de junio.” NoticiasDe, 22/04/2021 
 
Redacció, “El Museu d'Art Modern de Tarragona incorpora siete nuevas obras a su 
colección. El Museu d'Art Modern de la Diputación de Tarragona (MAMT) ha 
ampliado su colección de arte contemporaneo con siete obras, desde fotografías a 
instalaciones de diferente tipología y formato que abarcan desde los años 80 del 
siglo XX hasta la actualidad. 20minutos.es, 22/04/2021 
 
 
Ricard Lahoz, “A través de la història dels seus avis i dels seus pares, el fotògraf 
tarragoní David Mocha retrata els canvis i les transformacions que ha sofert el 
barri de Bonavista als últims 50 anys. Les seves imatges configuren una exposició 
al Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona que es pot veure fins al 13 de 
juny. És el fruït d’un projecte amb forta càrrega social, engegat el 2014 amb el 
suport de l’Obra Social La Caixa. Una d’aquestes fotos de Bonavista se suma a 
partir d’ara de manera permanent al fons d’art contemporani del Museu d’Art 
Modern. El treball de Mocha, que ara viu a Alacant, queda doncs lligat definitivament 
a la seva ciutat natal. Aquesta imatge forma part d’una altra exposició formada per 
un conjunt de creacions de diferents autors des dels anys 80 fins a l’actualitat.  La 
mostra ‘Adquisicions’ -que també es pot veure al museu fins a meitat de juny- són 
fotografies i instalꞏlacions de diferent tipologia i format dels artistes Carles Fargas, 
Anna Malagrida, Ro Caminal, Marcel Pey, Salvador Juanpere i Teresa Mulet, a 
més del propi David Mocha. Les peces formen part de la Colꞏlecció Nacional d’Art i 



Colꞏlecció Nacional de Fotografia de la Generalitat. La Diputació de Tarragona va fer 
una proposta d’adquisició, com a membre de la Xarxa de Museus d’Art de 
Catalunya, i la Generalitat les va adquirir per donar-les en dipòsit al MAMT, que a 
partir d’ara en té la custòdia. Tots els autors i autores d’aquestes obres són de la 
demarcació de Tarragona o hi tenen vinculació. Aquest és un dels criteris que s’ha 
tingut en compte per a la selecció dels artistes. Altres requisits són gaudir d’una 
destacada carrera professional nacional o internacional i no estar representats a 
les colꞏleccions del museu (o bé estar-hi però amb obres que incideixen en altres 
períodes de la trajectòria de l’autor), o haver dut a terme projectes significatius al 
Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona.” Fet a Tarragona, Digital 26 
d’abril de 2021 
 
Sara Sans, “ Siete artistas para ampliar una colección, “La ampliación de la 
colección del Museu d’Art ModerndeTarragona debe leer se como una declaración 
de intenciones. Su director, Manel Margalef, tomó las riendas del museo unas 
semanasantes del encierro impuesto por la pandemia, lo que no ha impedido fijar un 
nuevo rumbo: piezas de Marcel Pey ,Anna Malagrida Carles Fargas o David Mocha, 
un nuevo premio y una renovada contemporaneidad.  La ampliación de la colección 
del Museu d’Art Modern de Tarragona debe leerse como una declaración de 
intenciones. Su director, Manel Margalef tomó las riendas del museo unas semanas 
antes del encierro impuesto por la pandemia, lo que no ha impedido fijar un nuevo 
rumbo, incorporando piezas de siete artistas vinculados al territorio, reformulando el 
premio bianual y tejiendo un discurso de fondo que apuesta por la 
contemporaneidad.  Con Margalef no llegó el tsunami, ni tampoco un remar a 
contracorriente, pero con él arranca una nueva etapa tras la jubilación de Rosa 
Maria Ricomà, que dirigió el museo durante 22 años. De hecho, tres de las siete 
piezas con las que el MAMT amplía fondo (la de Ro Caminal, Salvador Juanpere y 
Teresa Mulet) se adquirieron bajo la dirección de Ricomà y Marisa Suárez, que 
ejerció de directora en funciones hasta la llegada de Margalef.   El nuevo director 
apostó por Marcel Pey, Anna Malagrida, Carles Fargas y David Mocha. Las siete 
obras forman parte de las colecciones nacionales de arte y fotografía del 
Departament de Cultura. No en vano, la Generalitat ha sido la administración que ha 
adquirido las obras a propuesta del MAMT y las ha cedido al museo, propiedad de la 
Diputació de Tarragona.   "Hemos escogido las piezas por varias razones, por la 
proximidad, porque el museo no disponía de obra relevante del artista, como es el 
caso de Marcel Pey, o por la experiencia colaborativa del artista con el museo como 
el caso de Malagrida", explica Manel Margalef. Todas las obras podrán verse hasta 
el 13 de junio en la exposición 'Adquisicions MAMT'. De Malagrida se muestra Rue 
Châteaudun, una de las fotografías protagonista de su aplaudida serie Els 
Aparadors. De Ro Caminal, la instalación sonora Moi, un noir. Reloaded 2 y de 
Marcel Pey, una de sus últimas producciones, The Burning Blade. Del fotógrafo 
reusense Carles Fargas XIV Iguanes, una serie de retratos de quienes durante los 
ochenta sacudieron el panorama cultural y artístico del sur de Catalunya. El misteri 
de la  forma i la bellesa, la obra que realizó Salvador Juanpere en 2018 para la 
exposición Julio Antonio Stendhal con la que se conmemoró el centenario de la 
muerte del escultor es otra de las obras que se han incorporado junto con Bonavista, 
el proyecto fotográfico de David Mocha, "un artista con mucha proyección que a 
través de la historia de sus abuelos y sus padres fotografía los cambios y las 
transformaciones que ha tenido este barrio de Tarragona", eOtra de las banderas de 
esta nueva etapa es la reformulación de la Biennal d'Art Diputació de Tarragona, que 
se ha abierto a nuevos lenguajes artísticos. "Los dos premios, el de pintura y 
escultura habían quedado obsoletos y excluían la participación de muchos creadores 
que hacen otras cosas", razona  Margalef. Las nuevas bases contemplan un premio 
de 6.000 euros, dos accésits de 3.000 euros cada uno y otras diez obras 
seleccionadas se dotarán con 600 euros para contribuir así a su producción y 



participación en el certamen.  La reformulación de algunos espacios, especialmente 
de las salas de exposiciones temporales y del lenguaje expositivo de todo el museo, 
que cuenta con buena parte del fondo del escultor Julio Antonio y con piezas tan 
singulares como el tapiz Tarragona de Miró y Royo, son otros aspectos en los que 
se están trabajando.  La Vanguardia.com, 25/04/2021, Digital 
 
 
Sílvia Fornós, “ Desde la década de los ochenta hasta la actualidad es el recorrido 
artístico que propone la exposición Adquisicions MAMT, una muestra que reúne una 
colección de obras de arte contemporáneo recientemente adquiridas por el Museu 
d’Art Modern de la Diputació de Tarragona. Así, entre fotografías e instalaciones de 
diferente tipología y formato, el MAMT se transforma en el escaparate de los 
trabajos de siete artistas: Carles Fargas, Anna Malagrida, Ro Caminal, Marcel Pey, 
Salvador Juanpere, David Mocha y Teresa Mulet. La exposición Adquisicions MAMT 
se puede visitar hasta el próximo 13 de junio, en horario de martes a viernes, de 10 
a 18 horas; sábados, de 10 a 14 y de 16 a 18 h; y domingos y festivos de 11 a 14 
horas. La entrada es gratuita. «Aunque pertenecen a diferentes disciplinas, todos 
ellos o bien son de la demarcación de Tarragona o comparten una estrecha 
vinculación con el territorio. De hecho, este ha sido uno de los criterios para hacer la 
propuesta de adquisición, junto a la trayectoria nacional e internacional de los 
autores y autoras», destaca la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí 
Llauradó. Las nuevas piezas forman parte de la Colꞏlecció Nacional d’Art de la 
Generalitat i de la Colꞏlecció Nacional de Fotografia de la Generalitat de Catalunya. 
La Diputació hizo una propuesta de adquisición como miembro de la Xarxa de 
Museus d’Art de la Generalitat, quien las adquirió para darlas en depósito a la 
institución tarraconense, que las tiene en custodia. El misteri de la forma i la bellesa 
(2018) es una instalación del artista Salvador Juanpere realizada para la exposición 
Julio Antonio Stendhal, para conmemorar el centenario del fallecimiento de este 
escultor el año 2019. «La obra resume la tradición y el espíritu del artista a través de 
unas reproducciones de mármol de Carrara que imitan las pastillas de barro», 
explica el director del MAMT, Manel Margalef, quien añade que, «aunque de 
Salvador Juanpere conservamos otras piezas por haber ganado el premio de 
escultura Julio Antonio, esta instalación nos permite avanzar en el conocimiento de 
su trayectoria». En noviembre de 2019, la artista Teresa Mulet inauguraba Camp de 
Control, una exposición producida por Lo Pati-Centre d’Art Terres de l’Ebre, que 
evocaba los campos de arroz del Delta e invitaba a reflexionar sobre el territorio, 
amenazado por el cambio climático. Ahora, además de parte del material utilizado 
por la artista, un audiovisual recupera la «escenografía que Teresa Mulet creó 
utilizando plásticos de 5x4 metros en representación de los arrozales, y en los que 
se proyectan palabras que sugieren el conflicto del Delta», describe Manel Margalef. 
La siguiente obra es XIV Iguanes del fotógrafo reusense Carles Fargas, de la que el 
director del MAMT destaca que «reúne los retratos de una generación de artistas, 
escritores y creadores, en un momento en el que la cultura en Reus, Tarragona y 
l’Ebre se visibilizó. Por primera vez, desde Barcelona se fijan en el territorio a través 
de estos personajes que, a su manera de entender el mundo, renuevan el ámbito 
cultural y artístico de aquella época». Así, los retratos de Montse Palau, Joan 
Serramià o Antoni Mas son algunos de los que se exhiben en la exposición, junto a 
los que también se muestra el libro de autor, del que hay 40 ejemplares, con copias 
originales en analógicos. La apuesta por la obra de Ana Malagrida, artista de 
Barcelona afincada en París, es consecuencia de la exposición que hizo en el MAMT 
en la programación 2018-2019. La obra Rue Châteaudun es una de las fotografías 
protagonista de la serie Els Aparadors. «Dicha serie son retratos de lugares 
olvidados, en los que la artista juega con el lenguaje de la fotografía, el reflejo de la 
ciudad y el grafiti como rastro que ha dejado el paso del tiempo», explica Manel 
Margalef, mientras que de la artista Ro Caminal se muestra la videoinstalación Moi, 



un noir. Reloaded.  Otra de las obras que se ha incorporado es Bonavista (2014) del 
fotógrafo David Mocha, que «ha retratado los cambios y las transformaciones que ha 
sufrido el barrio tarraconense de acuerdo con la transformación industrial». El 
recorrido por Adquisicions MAMT y el arte contemporáneo acaba con la obra The 
Burning Blade (2018), de Marcel Pey, de la que el director del MAMT destaca que 
«se trata de una pieza producida por el Centre d’Art Tarragona que resume el estilo 
que ha caracterizado la obra de Pey, además de ser una pieza de final de una etapa 
y de conclusiones.” DIARI DE TARRAGONA cultura & vida 39, 28 d’abril de 2021 
 
 
Redacció, “ El Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona amplia la seva 
colꞏlecció d’art contemporani. El Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona 
compta amb noves obres, un conjunt de creacions des dels anys vuitanta del segle 
XX fins a l’actualitat. Fotografies i instalꞏlacions de diferent tipologia i format, dels 
artistes Carles Fargas, Anna Malagrida, Ro Caminal, Marcel Pey, Salvador 
Juanpere, David Mocha i Teresa Mulet.. Tots els autors i autores són de la 
demarcació de Tarragona o hi tenen vinculació, és un dels criteris que s’ha tingut en 
compte a l’hora de seleccionar-los, a més, un altre dels requisits ha sigut gaudir 
d’una carrera professional nacional o internacional i no trobar-se representat a les 
colꞏleccions del museu. “Les noves adquisicions d’art contemporani al MAMT 
reforcen el paper del nostre museu com a referent artístic i l’adapten als nous 
temps”, ha assegurat Noemí Llauradó i Joan Josep Garcia ha afegit que “l’exposició 
amb les noves adquisicions del MAMT és una mostra més que la cultura no s’atura, i 
que és segura”. El passat dijous 22 d’abril es va inaugurar l’exposició Adquisicions 
MAMT que mostra gratuïtament aquestes noves obres i que es trobarà vigent fins al 
13 de juny. BONART Digital, 8 abril 2021 
 
 
Biel Roquet-Jalmar, “El Dia Internacional dels Museus torna aquest 2021 amb 
gairebé tota la seva esplendor. Fins a vuit espais artístics de la ciutat podran tornar a 
celebrar el seu dia gran, encara que les restriccions per la pandèmia impediran fer-
ho amb absoluta normalitat. D'aquesta manera, els museus de Tarragona obriran 
les portes de forma gratuïta aquest dissabte 15 de maig fins a les 21 h. del vespre, 
sumant-se a la iniciativa de la Nit dels Museus, i el dimarts dia 18. En alguns dels 
espais caldrà reservar entrada amb antelació per assegurar-se la presència. Malgrat 
que s'han perdut algunes activitats, l'organització ha preparat alternatives adequades 
a la situació actual. L'any passat, les jornades es van celebrar de forma virtual en les 
seves dates habituals, al maig, tot i que al novembre es va replantejar amb un format 
presencial.«Aquesta és una activitat que fomenta la cultura amb la màxima 
seguretat. La pandèmia ha posat les coses difícils, però els museus de Tarragona no 
han sucumbit», celebrava Joan Josep Garcia. El diputat delegat de Cultura de la 
Diputació de Tarragona posava de relleu que l'obertura de portes de vuit espais 
artístics a la ciutat «és una mostra més del motor cultural que és la nostra 
demarcació» i, a més, «aquestes propostes adaptades fomenten la cultura i l'esperit 
crític». Els espais que protagonitzaran les jornades aquest dissabte i el proper 
dimarts són el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, el Museu d'Història de 
Tarragona, el Museu Bíblic Tarraconense, el Museu Diocesà de Tarragona, el 
Museu del Port, el Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona, l'espai 
CaixaFòrum de la Fundació la Caixa i el Centre d'Art Tarragona. El retorn a una 
certa normalitat del Dia Internacional dels Museus, després que el 2020 se salvés de 
forma virtual i més tard presencial, és un motiu de celebració per les diverses entitats 
culturals de la ciutat, tal i com recalcava Mònica Borrell: «Anem recuperant de mica 
en mica la normalitat en el nostre dia a dia. Els museus tarragonins portem ja una 
certa tradició en fer una difusió conjunta d'aquesta festa». La directora del Museu 
Arqueològic de Tarragona posava de manifest la voluntat de «repensar i projectar, ja 



que els museus som ponts que intentem unir el passat i la projecció del futur per 
construir la societat». Adaptació a la pandèmia Les dues principals novetats per 
l'edició d'aquest 2021 del Dia Internacional dels Museus, sota el lema El futur dels 
Museus: Recuperar i tornar a imaginar van de la mà de la situació epidemiològica. 
D'una banda, la Nit dels Museus només s'allargarà fins a les 21 h. del vespre. De 
l'altra, tant el dia 15 com el 18 de maig en algunes de les activitats caldrà reservar 
l'entrada amb antelació. Tot plegat buscant evitar aglomeracions. Una de les 
activitats més cridaneres es podrà viure ambdós dies a la casa Castellarnau a càrrec 
del Museu d'Història. L'artista Jordi Abelló jugarà amb la pintura del sostre per fer un 
Viatge a l'Olimp gràcies a un vídeo que vol explicar l'espai d'una forma sensorial. El 
Museu d'Història també farà jornada de portes obertes a la mateixa Casa 
Castellarnau, al Fòrum de la Colònia, al Passeig Arqueològic, al Pretori, al Circ 
Romà, a la Casa Canals i a l'Amfiteatre. Aquest format també l'adoptarà el Museu 
Nacional Arqueològic al Tinglado 4 del Moll de Costa i a la Necròpolis Paleocristiana. 
El Museu del Port, a banda de l'obertura de portes, oferirà un viatge en golondrina el 
dimarts a les 19 h. El Museu d'Art Modern organitzarà una visita lliure dissabte i una 
organitzada dimarts de l'exposició +ADQ_S_C_NS. Al CaixaFòrum, la mostra Art i 
mite. Els déus del Prado obrirà les portes ambdós dies. Dissabte, el Centre d'Art farà 
visites guiades de l'exposició SOS, Save Our Souls. Per últim, el Museu Bíblic i el 
Diocesà obriran portes de forma gratuïta. La Nit dels Museus tan sols s'allargarà fins 
a les 21 h. del vespre del dissabte 15 de maig Un vídeo sensorial de Jordi Abelló, el 
principal reclam de la visita a la casa Castellarnau. Més Tarragona, 13 maig de 
2021 (p. 05) 
 
 
Redacció, “Este próximo 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos. 
Sin embargo, este fin de semana, el sábado, los espacios expositivos del Camp de 
Tarragona y Terres de l'Ebre abrirán sus puertas hasta la tarde-noche para que los 
visitantes puedan disfrutar de exposiciones y diferentes actividades preparadas para 
la ocasión. En Tarragona son ocho las instalaciones que se pueden visitar y que 
ayer presentaron la jornada en un acto conjunto. Así, son el Museu Nacional 
Arqueològic, el Museu Diocesà de Tarragona, el Museu del Port, el Museu d'Art 
Modern de la Diputació de Tarragona, el espacio CaixaForum de la Fundació la 
Caixa y el Centre d'Art de Tarragona. Por lo que se refiere a las actividades, entre 
otras cosas será posible redescubrir el techo de la Casa Castellarnau, de la mano de 
Jordi Abelló; pasear por el Serrallo y hacer un recorrido con golondrina por el interior 
del Puerto; participar en una actividad interactiva en familia o descubrir las obras del 
Museo del Prado. La programación completa se puede consultar en las 
correspondientes webs de los participantes. Se debe tener en cuenta, además, que 
algunas de las actividades requieren de reserva previa.” Diari de Tarragona,  13 de 
maig de 2021 (p.46) 
 
 
Judit Sabaté, “Els museus i espais artístics de la ciutat de Tarragona celebraran el 
15 i 18 de maig la Nit i el Dia Internacional dels Museus amb activitats per a tots els 
públics i accés gratuït als seus espais expositius. Els museus participants han 
presentat aquest dimecres al Museu d’Art Modern de la Diputació una programació 
conjunta que inclou les propostes i les exposicions de cada museu per aquests dos 
dies. A més, amb l’objectiu de fer més participativa la jornada de dissabte, ampliaran 
l’horari i romandran oberts fins a les 21.00h. Les propostes culturals que oferiran a la 
ciutadania són molt diverses. Serà possible redescobrir el sostre de la Casa 
Castellarnau a càrrec del Museu d’Història de Tarragona; visitar el Museu Diocesà i 
el Bíblic Tarraconense; passejar pel Serrallo i fer un recorregut amb golondrina per 
l’interior del Port a càrrec del Museu del Port; conèixer les noves obres adquirides 
pel Museu d’Art Modern de Tarragona; participar d’una activitat interactiva en família 



a l’expsició del Museu Nacional Arqueològic al Tinglado 4 del Moll de Costa; 
copsar la problemàtica geopolítica de la Mediterrània a través d’una mostra del 
Centre d’Art Tarragona, o descobrir les obres del Museu del Prado que s’exposen a 
CaixaFòrum, entre moltes altres activitats.  La programació completa amb totes les 
activitats i els horaris es pot consultar en aquest enllaç i pròximament també a les 
corresponents webs dels participants. Cal tenir en compte que per participar 
d’algunes de les activitats caldrà reservar prèviament. El Dia Internacional dels 
Museus, organitzat cada 18 de maig pel Comitè Internacional dels Museus (ICO), 
sota el lema «El futur els museus: Recuperar i tornar a imaginar», enguany crida a 
crear, imaginar i compartir noves pràctiques de (co)creació de valor, nous models de 
negoci per a les  institucions culturals i solucions innovadores per als reptes socials, 
econòmics i mediambientals del present. Tarragona Digital, 12/05/2021 (18:21h) 
 
 
Redacció, “Accés gratuït i més hores per als museus de Tarragona els dies 15 i 18 
de maig. Hi participaran el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, el Museu 
d'Història de Tarragona, el Museu Bíblic Tarraconense, el Museu Diocesà de 
Tarragona, el Museu del Port, el Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona, 
l'espai CaixaFòrum de Fundació "la Caixa" i el Centre d'Art Tarragona. Els museus i 
espais artístics de la ciutat de Tarragona celebraran el 15 i 18 de maig la Nit i el Dia 
Internacional dels Museus (DIM) amb activitats per a tots els públics i accés gratuït 
als seus espais expositius. Els museus participants han presentat aquest dimecres al 
Museu d'Art Modern de la Diputació una programació conjunta que inclou les 
propostes i les exposicions de cada museu per aquests dos dies. A més, amb 
l'objectiu de fer més participativa la jornada de dissabte, ampliaran l'horari i 
romandran oberts fins a les nou del vespre. 
Les propostes culturals que oferiran a la ciutadania són molt diverses. Serà possible 
redescobrir el sostre de la Casa Castellarnau a càrrec del Museu d'Història de 
Tarragona; visitar el Museu Diocesà i el Bíblic Tarraconense; passejar pel Serrallo i 
fer un recorregut amb golondrina per l'interior del Port a càrrec del Museu del Port; 
conèixer les noves obres adquirides pel Museu d'Art Modern de Tarragona; 
participar d'una activitat interactiva en família a l'exposició del Museu Nacional 
Arqueològic al Tinglado 4 del Moll de Costa; copsar la problemàtica geopolítica de la 
Mediterrània a través d'una mostra del Centre d'Art Tarragona, o descobrir les obres 
del Museu del Prado que s'exposen a CaixaFòrum, entre moltes altres activitats. Els 
museus i espais artístics que participaran del Dia Internacional dels Museus són el 
Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, el Museu d'Història de Tarragona, el 
Museu Bíblic Tarraconense, el Museu Diocesà de Tarragona, el Museu del Port, el 
Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona, l'espai CaixaFòrum de Fundació 
"la Caixa" i el Centre d'Art Tarragona. La programació completa amb totes les 
activitats i els horaris es podrà consultar a les corresponents webs dels participants. 
Cal tenir en compte que per participar d'algunes de les activitats caldrà reservar 
prèviament. El Dia Internacional dels Museus, organitzat cada 18 de maig pel Comitè 
Internacional dels Museus (ICO), sota el lema El futur els museus: Recuperar i tornar 
a imaginar, enguany crida a crear, imaginar i compartir noves pràctiques de 
(co)creació de valor, nous models de negoci per a les institucions culturals i 
solucions innovadores per als reptes socials, econòmics i mediambientals del 
present.” Nació Tarragona 12 de maig de 2021 (13:19) 
 
 
Clàudia Sas, “Els recintes patrimonials de Tarragona proposen activitats els dies 15 i 
18 de maig per celebrar el Dia Internacional dels Museus. Durant els dos dies 
senyalats es realitzaran actes per a tots els públics i l’entrada als museus serà 
gratuïta. Per fer més participativa la jornada, el dissabte els espais expositius 
ampliaran el seu horari fins les nou del vespre. Algunes de les activitats destacades 



són el descobriment del sostre de la Casa Castellarnau a càrrec del Museu 
d’Història, la visita del Museu Diocesà i el Bíblic Tarraconense, l’activitat interactiva 
en família del Museu Nacional Arqueològic. el recorregut amb golondrina per 
l’interior del Port a càrrec del Museu del Port o l’exposició de les noves obres 
adquirides pel Museu Nacional d’Art Modern. La directora del Museu Arqueològic de 
Tarragona, Mònica Borrell, ha apuntat que aquestes activitats ajuden a fomentar la 
cohesió entre la cultura i la ciutadania. El diputat delegat de Cultura de la Diputació 
de Tarragona, Joan Josep Garcia, ha volgut remarcar que aquestes jornades 
conformen, una vegada més, el motor cultural de la demarcació. La programació 
completa i els horaris es pot consultar a les pàgines webs dels participants. Per 
participar a les activitats cal fer-ne la reserva prèviament. » Tarragona Ràdio,  12 de 
maig de 2021 
 
 
Josep Cartanyà, “Tarragona celebrarà la Nit i el Dia Internacional dels Museus els 
dies 15 i 18 de maig. El dissabte els vuit espais expositius ampliaran el seu horari i 
romandran oberts fins a les 21h / L'accés serà lliure i amb reserva prèvia.  Els 
museus i espais artístics de Tarragona celebraran el dissabte 15 i el dimarts 18 de 
maig la Nit i el Dia Internacional dels Museus (DIM) amb activitats per a tots els 
públics, l'accés gratuït i amb reserva prèvia als seus espais expositius. Els museus 
han presentat aquest dimecres al Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona 
(MAMT) una programació conjunta per "recuperar poc a poc la normalitat" que 
aglutina les propostes i exposicions de cada museu per aquests dos dies. A més, el 
dissabte, els espais expositius ampliaran el seu horari i romandran oberts fins a les 
21h amb l'objectiu de fer més participativa la jornada. Durant la presentació, el 
diputat de Cultura de la Diputació de Tarragona, Joan Josep Garcia, ha posat en 
valor que, després d'un any de pandèmia, "vuit museus es posin d'acord per obrir 
amb propostes especials, d'accés lliure i per a tots els públics". Garcia ha conclòs tot 
reivindicant que "la cultura no s'atura, la cultura és segura". Per la seva banda, la 
directora del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT), Mònica Borrell, ha 
dit que aquest DIM és "un senyal que recuperem mica en mica la normalitat i la 
regularitat als museus". Una iniciativa que Borrell ha batejat com "la Festa de la gent 
de Tarragona que visita els nostres museus". Tot i això, aquest any encara no es 
podran gaudir de dues activitats que tradicionalment es feien en grup, com són el 
'Viatge a la constelꞏlació Museu' o 'El Misteri dels Museus', que es preveu recuperar 
la propera tardor. Les propostes:  El director del Museu d'Història de Tarragona 
(MHT) ha estat l'encarregat de presentar algunes de les propostes més destacades 
de la DIM. Precisament una de les més originals serà 'Viatge a l'Olymp', organitzat 
pel MHT, en què l'artista i tècnic de la casa Jordi Abelló ens explicarà el sostre de la 
Casa Castellernau "d'una manera diferent, sense paraules, sensorialment", a través 
d'un vídeo creat expressament i que acabarà amb una rebelació sorprenent 
d'aquesta obra mestra de Tarragona. El MHT també farà portes obertes el 15 i el 18 
de maig als espais i monuments que gestiona (Fòrum de la Colònia, Passeig 
Arqueològic, Pretori, Circ Romà, Casa Castellarnau, Casa Canals i l'Amfiteatre, que 
tindrà accés restringit a certes zones). El MNAT proposa participar en una activitat 
interactiva en família a l'exposició del museu al Tinglado 4 del Moll de Costa. Les 
tauletes, els telèfons mòbils i els jocs de pistes protagonitzaran el dissabte la 'Nit 
dels museus en família'. El dimarts 18 també hi haurà portes obertes tant al museu 
com a la Necròpolis Paleocristiana. El Museu del Port acostarà el visitant al barri 
mariner del Serrallo amb una visita guiada des del museu i una passejada amb 
golondrina, des d'on es podrà gaudir de l'skyline de la façana marítima de 
Tarragona. Els amants de l'art contemporani podran conèixer, a través de visites 
lliures o guiades, les noves obres adquirides pel Museu d'Art Modern de la Diputació 
de Tarragona (MAMT). Al Centre d'Art de Tarragona s'oferirà el dissabte una visita 
comentada a l'exposició 'SOS, Save Souls', d'Aureli Ruiz, a càrrec de l'artista i el 



comissari de la mostra, Eudald Camps, que pretén copsar la problemàtica 
geopolítica de la Mediterrània. Els que prefereixin l'art més clàssic, el CaixaForum 
presenta l'exposició 'Art i mite. Els déus del Prado' aplegarà aquests dies una 
acurada selecció d'obres  de les colꞏleccions del Museu del Prado. A través de 
pintures, escultures i medalles - datades entre el segle I aC i el final del segle XVIII-, 
s'ofereix una àmplia mirada sobre la mitologia clàssica al llarg de la història de l'art. 
Finalment, el Museu Diocesà i el Museu Bíblic Tarraconense oferiran jornada de 
portes obertes. El Dia Internacional dels Museus (DIM) El Dia Interancional dels 
Museus, organitzat cada 18 de maig pel Comitè Internacional dels Museus (ICO), 
sota el lema "El futur dels museus: Recuperar i tornar a imaginar', enguany crida a 
crear, imaginar i compartir noves pràctiques de (co)creació de valors, nous models 
de negoci per a les institucions culturals i solucions innovadores per als reptes 
socials, econòmics i mediambientals del present. InfoCamp, 12 Mai 2021 13:04 
 
Redacció, “Els museus i espais artístics de la ciutat de Tarragona celebraran el 15 i 
18 de maig la Nit i el Dia Internacional dels Museus (DIM) amb activitats per a tots 
els públics i accés gratuït als seus espais expositius. Els museus participants han 
presentat aquest dimecres al Museu d’Art Modern de la Diputació una programació 
conjunta que inclou les propostes i les exposicions de cada museu per aquests dos 
dies. A més, amb l’objectiu de fer més participativa la jornada de dissabte, ampliaran 
l’horari i romandran oberts fins a les 21.00h. Les propostes culturals que oferiran a la 
ciutadania són molt diverses. Serà possible redescobrir el sostre de la Casa 
Castellarnau a càrrec del Museu d’Història de Tarragona; visitar el Museu Diocesà i 
el Bíblic Tarraconense; passejar pel Serrallo i fer un recorregut amb golondrina per 
l’interior del Port a càrrec del Museu del Port; conèixer les noves obres adquirides 
pel Museu d’Art Modern de Tarragona; participar d’una activitat interactiva en família 
a l’exposició del Museu Nacional Arqueològic al Tinglado 4 del Moll de Costa; copsar 
la problemàtica geopolítica de la Mediterrània a través d’una mostra del Centre d’Art 
Tarragona, o descobrir les obres del Museu del Prado que s’exposen a CaixaFòrum, 
entre moltes altres activitats. Els museus i espais artístics que participaran del Dia 
Internacional dels Museus són el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, el 
Museu d’Història de Tarragona, el Museu Bíblic Tarraconense, el Museu Diocesà de 
Tarragona, el Museu del Port, el Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona, 
l’espai CaixaFòrum de Fundació ”la Caixa” i el Centre d’Art Tarragona. La 
programació completa amb totes les activitats i els horaris es podrà consultar a les 
corresponents webs dels participants. Cal tenir en compte que per participar 
d’algunes de les activitats caldrà reservar prèviament. El Dia Internacional dels 
Museus, organitzat cada 18 de maig pel Comitè Internacional dels Museus (ICO), 
sota el lema El futur els museus: Recuperar i tornar a imaginar, enguany crida a 
crear, imaginar i compartir noves pràctiques de (co)creació de valor, nous models de 
negoci per a les institucions culturals i solucions innovadores per als reptes socials, 
econòmics i mediambientals del present.” La Ciutat, Diari digital. 12 de maig de 
2021 
 
Redacció, “Els museus i espais artístics de la ciutat de Tarragona celebraran el 15 i 
18 de maig la Nit i el Dia Internacional dels Museus (DIM) amb activitats per a tots 
els públics i accés gratuït als seus espais expositius. Els museus participants han 
presentat aquest dimecres al Museu d’Art Modern de la Diputació una programació 
conjunta que inclou les propostes i les exposicions de cada museu per aquests dos 
dies. A més, amb l’objectiu de fer més participativa la jornada de dissabte, ampliaran 
l’horari i romandran oberts fins a les 21.00h. Les propostes culturals que oferiran a la 
ciutadania són molt diverses. Serà possible redescobrir el sostre de la Casa 
Castellarnau a càrrec del Museu d’Història de Tarragona; visitar el Museu Diocesà i 
el Bíblic Tarraconense; passejar pel Serrallo i fer un recorregut amb golondrina per 
l’interior del Port a càrrec del Museu del Port; conèixer les noves obres adquirides 



pel Museu d’Art Modern de Tarragona; participar d’una activitat interactiva en família 
a l’exposició del Museu Nacional Arqueològic al Tinglado 4 del Moll de Costa; copsar 
la problemàtica geopolítica de la Mediterrània a través d’una mostra del Centre d’Art 
Tarragona, o descobrir les obres del Museu del Prado que s’exposen a CaixaFòrum, 
entre moltes altres activitats. Els museus i espais artístics que participaran del Dia 
Internacional dels Museus són el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, el 
Museu d’Història de Tarragona, el Museu Bíblic Tarraconense, el Museu Diocesà de 
Tarragona, el Museu del Port, el Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona, 
l’espai CaixaFòrum de Fundació ”la Caixa” i el Centre d’Art Tarragona. La 
programació completa amb totes les activitats i els horaris es podrà consultar a les 
corresponents webs dels participants. Cal tenir en compte que per participar 
d’algunes de les activitats caldrà reservar prèviament. El Dia Internacional dels 
Museus, organitzat cada 18 de maig pel Comitè Internacional dels Museus (ICO), 
sota el lema El futur els museus: Recuperar i tornar a imaginar, enguany crida a 
crear, imaginar i compartir noves pràctiques de (co)creació de valor, nous models de 
negoci per a les institucions culturals i solucions innovadores per als reptes socials, 
econòmics i mediambientals del present.” Tarragona 21, 12 de maig de 2021 
 
S. F., “Después de un año atípico marcado por la pandemia, los museos de la 
provincia recuperan las propuestas presenciales para celebrar la Noche y el Día 
Internacional de los Museos. Desde hoy y hasta el próximo martes, 18 de mayo, los 
centros culturales y espacios artísticos unen sus esfuerzos para hacer partícipe a la 
ciudadanía de los programas expositivos y actividades que cada institución ha 
diseñado para conmemorar la efeméride. Desde 1977, el Comité Internacional de los 
Museos (ICOM) organiza este evento en el que los equipamientos son los 
protagonistas y abren sus puertas para ofrecer una atractiva oferta de actividades, 
además de sensibilizar a los visitantes de la importancia de los espacios para la 
sociedad.  Así, desde visitas guiadas hasta talleres pasando por recorridos 
teatralizados, exposiciones, actividades familiares e itinerarios a pie de calle son 
algunas de las propuestas que se podrán realizar. Respetando y garantizando las 
medidas sanitarias, en toda Catalunya se han programado 200 actividades. En este 
sentido, en la programación ocupan un lugar destacado dos colectivos: los jóvenes, 
a quienes se anima a descubrir los equipamientos, y las personas mayores, a 
quienes se invita a regresar a los museos. Y el vínculo entre ambas generaciones es 
el tema, de este año, de la Noche y el Día Internacional de los Museos: El futur dels 
museus: Recuperar i tornar a imaginar, que a la vez contribuye a recordar que la 
cultura es segura y necesaria. Las siguientes son algunas de las propuestas 
programadas en los equipamientos de la provincia: Los museos y espacios artísticos 
de la ciudad se unen a esta celebración un año más. De manera conjunta, hoy los 
espacios permanecerán abiertos hasta las 21 horas. Por otro lado, cada institución 
ha programado diferentes actividades dirigidas a todos los públicos. Así, es posible 
Seguir los pasos de Medusa o descubrir El món vist per Faustina en el Museu 
Nacional Arqueològic de Tarragona, y también viajar hasta El món de la mort en la 
Necrópolis Paleocristiana. Por su parte, el Museu d'Art Modern de la Diputació de 
Tarragona (MAMT) sugiere la visita a la exposición +ADQ __S _C__NS, que 
muestra las nuevas obras que se han incorporado a la colección de arte 
contemporáneo. Asimismo, abre sus puertas a conocer Els Herois y El Tapís de 
Tarragona. Pinturas, esculturas y medallas, datadas entre el siglo I aC y el final del 
siglo XVIII de la exposición Art i mite. Els déus del Prado, aguardan en CaixaForum 
Tarragona. La muestra reúne una cuidadosa selección de obras que forman parte de 
las colecciones del Museu Nacional del Prado; mientras que en el Centre d'Art de 
Tarragona hoy tendrá lugar la visita comentada a la exposición SOS, Save Our 
Souls, de Aureli Ruiz. Por último, el Museu Bíblic Tarraconense y el Museu Diocesà 
celebrarán la fiesta de los museos con una jornada de puertas abiertas. Además, 
hoy y el martes abrirán sus puertas los espacios patrimoniales: Amfiteatre, Fòrum de 



la Colònia, Passeig Arqueològic, Pretori, Circ Romà, Casa Castellarnau y Casa 
Canals.  Los museos de la ciudad, con la colaboración del Gaudí Centre, celebrarán 
su fiesta con una programación que se alargará todo el mes de mayo. De hecho, 
han preparado una cuarentena de actividades gratuitas, con más de 600 entradas 
disponibles, entre las que se incluyen puertas abiertas, visitas guiadas y proyectos 
expositivos. El itinerario Coses de Reus al carrer propone seguir la pista de una 
docena de piezas de las reservas de los museos, ya que permanecerán expuestas 
en diferentes escaparates de la ciudad. Asimismo, el público podrá ver los trabajos 
de colaboración con diferentes centros educativos, descubrir los entresijos del CIMIR 
e incluso conocer la vida de arquitecto Antoni Gaudí desde una mirada personal.  
Puertas abiertas, visitas teatralizadas y música centran la programación. Así, este fin 
de semana arrancan las actividades programadas por el Museu de Tortosa, que 
abrirá sus puertas hoy y mañana, además del próximo martes. También hoy se ha 
programado un concierto a cargo del grupo Lokals Normals, integrado por músicos 
de la ciudad y del territorio. El formato de la actuación será una 'jam-sesion', que 
servirá para amenizar la visita a la colección del museo. Paralelamente, también se 
han programado visitas teatralizadas con La Companyia: mañana, a las 12 horas, 
dirigida al público en general, y el martes para personas usuarias de las residencias 
de gente mayor de Tortosa y los servicios de acompañamiento a domicilio que 
prestan el Ayuntamiento y Cruz Roja.  El Museu de les Terres de l'Ebre ofrece visitas 
guiadas a la exposición La revolució dels transports a l'Amposta de principi del s. 
XX. La de hoy, coincidiendo con la Noche de los Museos, será teatralizada a través 
de la mirada de un viajero que visita las Terres de l'Ebre.  Hoy el Molí de les Tres 
Eres acoge la conferencia-taller Balcons verds: la biodiversitat a casa teva, a cargo 
de Antonio de la Torre, técnico en Medio Ambiente de la URV. Y este fin de semana 
también se iniciarán las jornadas de puertas abiertas al mismo Molí de les Tres Eres, 
a la Torre del Port y a la Vilꞏla Romana de La Llosa, que se prolongarán a todos los 
fines de semana de este mes de mayo.  Los cinco museos de la localidad han 
programado una decena de actos. Entre ellos, ofrecerán hoy, mañana y el martes 
una jornada de puertas abiertas a los equipamientos, además de poder disfrutar de 
visitas guiadas a exposiciones temporales –como El Museu Deu en femení o 100 
anys de l'Orquestra Pau Casals: excelꞏlència musical i compromís social, rutas 
culturales por diferentes espacios del Vendrell y también un espectáculo de magia 
con Magic Pell.  La Ciutadella Ibèrica y el Castell de la Santa Creu Matí, la Confraria 
y la Casa Barral abren hoy sus puertas al público.  El Museu de la Conca de Barberà 
estrena hoy una exposición retrospectiva de la obra del pintor Ismael Balanyà Moix, 
mientras que el Museu Comarcal y el Centre d'Interpretació de l'Art RupestreMuseu 
d'Art Frederic Marès estarán abiertos excepcionalmente desde las 19 hasta las 23 h.  
El Museu de la Vida Rural de la Fundació Carulla concentra hoy la mayoría de 
actividades, decantándose por un debate sobre los conceptos 'museo' y 'centro 
cultural' y la proyección del filme O que arde, con la presencia del director Oliver 
Laxe. Las dos charlas se podrán seguir presencialmente o a través del canal de 
YouTube del museo. También tendrá lugar la acción Rawscenography en la que la 
diseñadora Maria Monseny apelará a la sostenibilidad.  La localidad se llenará de 
actividades durante el fin de semana y hasta el martes. Para el público familiar se ha 
programado El misteri de la llacuna desapareguda, mientras que para el público 
adulto se ha organizado Bandolers, Pedres i Palaus que incluye una cata. Otra de 
las actividades es una visita guiada a los almacenes y exposición del Museu 
d'Alcover, mientras que la última propuesta permitirá a los usuarios del Centre de 
Dia d'Alcover y a los alumnos de lengua catalana del Institut Fonts del Glorieta 
compartir vivencias y recuerdos.  Programación y reserva En las páginas web de 
cada equipamiento se puede consultar la programación completa, así como la 
reserva de plazas.  Día Internacional de los Museos. Desde hoy y hasta el martes, 
los espacios culturales de la provincia ofrecen visitas guiadas y talleres Diari de 
Tarragona, 15 de maig de 2021 (p. 38) 



 
 
Biel Roquet-Jalmar/Mónica Pérez, “Reus i Tarragona han programat activitats 
especials als equipaments culturals en un Dia Internacional dels Museus que, tot i 
coincidir amb el 18 de maig, enguany s'ha allargat i encara no toca a la seva fi. La 
cita ha atret, principalment, públic local amb ganes de redescobrir el patrimoni de 
casa, amb una mirada diferent en el context generat per la covid-19. Només entre 
finals de la setmana passada i ahir, «unes 690 persones» havien passat ja pels 
espais de Reus que participen en aquesta iniciativa, tal com detalla el regidor de 
Cultura, Daniel Recasens. D'aquests 690 visitants, 222 havien optat pel Museu 
Salvador Vilaseca, altres 234 van entrar al Museu de la plaça Llibertat i 158 van 
accedir al CIMIR. La majoria «venen de proximitat: Reus, Baix Camp i Tarragonès», 
tot i que «hem rebut puntualment gent de Barcelona o de França», afegeix 
Recasens. Més d'un terç del total, gairebé 200 van prendre part de visites guiades i 
la resta van decantar-se per propostes lliures. La iniciativa estrenava aquest 2021, 
també per la pandèmia, les reserves online, «un canal que han fet servir 374 
persones, mentre que altres 316 han anat a recollir presencialment les entrades».  
Recasens expressa que «l'impacte que hem anat tenint, tot i que encara queden 
dies, és potent i positiu» i diu que «les dades són satisfactòries i animades tenint en 
compte la situació en què ens trobem, en la línia del que esperàvem, amb una bona 
resposta de la ciutadania que té ganes de veure i de ser-hi». El Dia Internacional 
dels Museus a Reus també ha teixit lligams amb alguns centres d'ensenyament i 
amb el sector del comerç. «Tot plegat està sent agradable», sosté Recasens, que 
diu que «hi ha activitats pensades durant tot el maig: com que prescindim de la Nit 
dels Museus, hem volgut articular prou oferta perquè els museus ens 
acompanyessin tot un mes». «La gent tenia ganes de sortir» Les dues jornades del 
Dia Internacional dels Museus van deixar satisfacció a les sales culturals de 
Tarragona. «Enguany encara no hem pogut anar al 100%, no hem pogut fer algunes 
activitats ni allargar la Nit dels Museus, però com a mínim hem pogut presentar-ho 
de nou i continuar amb el fil», explicava Manel Margalef, director d'un Museu d'Art 
Modern que va sumar prop de 200 visitants entre els dos dies, la majoria dels quals 
de Tarragona. Per la seva banda, el Museu Nacional Arqueològic va rebre només la 
Nit dels Museus 140 persones. La seva directora, Mònica Borrell, va notar «les 
ganes de sortir de la gent, de visitar, de fer turisme, de passejar, de recuperar 
rutines». Borrell considerava un èxit el sol fet d'haver-la celebrat, ja que l'any passat 
no es va fer, i expressava la voluntat de «continuar treballant per fer la ruta dels 
Misteris dels museus a la tardor». A la Casa Castellarnau, Jordi Abelló va explicar el 
Viatge a l'Olimp amb un vídeo projectat al sostre que van veure unes 350 persones 
entre dissabte i ahir. L'artista apuntava a una «satisfacció màxima» després de l'èxit i 
assegurava que «sempre és bo acostar el patrimoni als teus conciutadans». El 
Museu de Port va rondar els 250 visitants entre els dos dies i, fins i tot, van haver 
d'augmentar el nombre de visites davant el ràpid esgotament de places. El 
Caixafòrum va aconseguir enfilar-se fins a les 600 persones. Diari Més, 19 de maig 
de 2021 (p.06) 
 
 
Redacció, TV3 “L’obra de Marcel Pey a l’exposició de The burning blade” 
http://mynmedia.mynews.es/intelligence/C1200311/document/11664/MNO20210525
1423/?fromEmail=True&idEnviament=141685   TV3  HD 25 de maig de 2021 
(14:23) 
 
Redacció, “Un grup d'alumnes amb discapacitat intelꞏlectual del programa Inserlab 
de la Universitat Rovira i Virgili va presentar ahir al Museu d'Art Modern l'informe 
d'accessibilitat que ha elaborat després d'estudiar les instalꞏlacions d'aquest 
equipament cultural de la Diputació de Tarragona. Aquesta activitat s'emmarca en el 



projecte de colꞏlaboració que han dut a terme durant el curs 2020/2021 el MAMT i la 
URV. La iniciativa té com a objectiu final millorar l'accessibilitat cognitiva dels espais 
públics per tal d'adaptar-los a les persones amb discapacitat intelꞏlectual. Un total de 
nou alumnes del programa Inserlab (Orientació Professional per a la Inserció 
Sociolaboral) de la URV ha explorat durant diverses setmanes les instalꞏlacions del 
Museu d'Art Modern per tal d'estudiar-ne l'accessibilitat dels espais i de les obres 
d'art.” Diari Més, 1 de juny de 2021 (p.06) 
Redacció, “El Museu d’Art Modern de la Diputació colꞏlabora amb la Universitat 
Rovira i Virgili en un projecte per millorar l’accessibilitat cognitiva dels espais públics 
El Servei Pedagògic del MAMT ha participat en la coordinació de les diferents etapes 
del projecte, protagonitzat per alumnes amb discapacitat intelꞏlectual del programa 
INSERLAB de la URV. Un grup d’alumnes amb discapacitat intelꞏlectual del 
programa INSERLAB de la Universitat Rovira i Virgili ha presentat aquest dilluns al 
Museu d’Art Modern l’informe d’accessibilitat que ha elaborat després d’estudiar les 
instalꞏlacions d’aquest equipament cultural de la Diputació de Tarragona. Aquesta 
activitat s’emmarca en el projecte de colꞏlaboració que han dut a terme durant el curs 
2020-21 el MAMT i la URV (Càtedra d’Inclusió Social). La iniciativa té com a objectiu 
final millorar l’accessibilitat cognitiva dels espais públics per tal d’adaptar-los a les 
persones amb discapacitat intelꞏlectual.Un total de 9 alumnes del programa 
INSERLAB (Orientació Professional per a la Inserció Sociolaboral) de la URV ha 
explorat durant diverses setmanes les instalꞏlacions del Museu d’Art Modern per tal 
d’estudiar-ne l’accessibilitat dels espais i de les obres d’art. El Servei Pedagògic del 
MAMT ha participat activament en la coordinació de les diferents etapes del projecte 
d’estudi, que també ha inclòs la creació de material divulgatiu en Lectura Fàcil sobre 
les obres d’art del Museu.” La Ciutat, Diari Digital, 1 de juny de 2021 
 
 
Redacció, “Un grup d’alumnes amb discapacitat intelꞏlectual del programa 
INSERLAB de la Universitat Rovira i Virgili ha presentat aquest dilluns al Museu d’Art 
Modern l’informe d’accessibilitat que ha elaborat després d’estudiar les 
instalꞏlacions d’este equipament cultural de la Diputació de Tarragona. Esta activitat 
s’emmarca en el projecte de colꞏlaboració que han dut a terme durant el curs 2020-
21 el MAMT i la URV (Càtedra d’Inclusió Social). La iniciativa té com a objectiu final 
millorar l’accessibilitat cognitiva dels espais públics per tal d’adaptar-los a les 
persones amb discapacitat intelꞏlectual. Un total de 9 alumnes del programa 
INSERLAB (Orientació Professional per a la Inserció Sociolaboral) de la URV ha 
explorat durant diverses setmanes les instalꞏlacions del Museu d’Art Modern per tal 
d’estudiar-ne l’accessibilitat dels espais i de les obres d’art. El Servei Pedagògic del 
MAMT ha participat activament en la coordinació de les diferents etapes del projecte 
d’estudi, que també ha inclòs la creació de material divulgatiu en Lectura Fàcil sobre 
les obres d’art del Museu. Setmanari de l’Ebre. Edició Digital, 31 de maig de 
2021, (19:00h) 
 
 
Redacció, “Tarragona. Museu d’art Modern. En una apuesta por reforzar su papel en 
el panorama artístico tarraconense y nacional, el museo inaugura la exposición 
“Adquisicions MAMT”, que se nutre de una serie de obras que forman parte de la 
colección Naciaonal de Arte Contemporáneo de la Generalitt de Cataluña 2016-2020 
y de la Colección Fotográfica Nacional de la Generalitat de Cataluña 2020. Carles 
Fargas, Anna Malagrida, Ro Caminal, Marcel Pey, Salvador Juanpere, David Mocha 
y Teresa Mulet han sido los artistas escogidos cuya obra ha sido adquirida en una 
selección diversa que incluye fotografia e instalación” Revistart,  núm 204 (p. 58) 
 
 



Redacció, “El Museu d'Art Modern de la Diputación de Tarragona (MAMT) inauguró 
la tarde de ayer una exposición que se podrá ver todo el verano con obras del pintor, 
ilustrador, escenógrafo, diseñador y gestor cultural Antoni Torrell (Alcover, 1953-
Tarragona, 2019). Torrell fue uno de los fundadores del ya desaparecido café-
galería de arte Poetes, situado en la Part Alta de Tarragona. La inauguración de la 
muestra, que estará hasta el 5 de septiembre, estuvo presidida por el vicepresidente 
de la Diputació, Quim Nin, en un acto al que asistió el coordinador de la exposición, 
Antoni Salcedo. Diari de Tarragona,  22 de juny de 2021 (p.44) 
 
 
Josep M. Rovira, “Aquest passat dissabꞏte 19 de juny, el Museu de la Vida Rural de 
l'Espluga de Francolí va viure una jornada plena d'activitats en què durant tot el dia 
es van programar diverses activitats a les instalꞏ lacions del Museu, com ara visites 
comentades, una taula rodona amb els artistes participants de la mostra o el concert 
de l'Elèctrica Dharma, que va tancar la diada, per tal de cloure també, al cap d'un 
any, l'exposició "Jugar amb foc". Entre les diferents propostes, a la 1 del migꞏ dia es 
va inaugurar la El carilló, instalꞏlació obra de l'artista Enric Adserà Riba, un 
instrumentꞏ escultura creat a partir de les seves influències hoꞏ landeses, 
concretament dels carillons de l'església de Westerkerk d'Amsterꞏ dam i de les seves 
interꞏ pretacions musicals. "La família Adserà, l'Enric i la Korrie, m'han escollit a mi 
per fer la preꞏ sentació d' El carilló de l'Enric Adserà Riba, obra escultòrica que des 
d'ara rebrà aquest nom. Assisꞏ tim al bateig d'una obra d'art híbrida -adjectiu que 
hem après a usar darrerament quan ens reꞏ ferim a una cosa que pot tenir o té una 
dualitat de formats, o que conté comꞏ ponents de diferent tecnoꞏ logia. Ja en 
parlarem, de l'obra i dels components que la conformen. Entenc que m'han esꞏ collit 
a mi perquè conec molt bé la vida de l'Enric, vaig escriure la croꞏ nologia vital de 
l'artista en el llibre Enric Adserà Riba, cinquanta anys de trajectòria artística, ediꞏ tat 
per la nostra empresa (TGD ꞏ Cultura i Paisatge) carilló. a començaments de l'any 
2012. El llibre va ser el caꞏ tàleg de tres exposicions simultànies sobre l'obra de 
l'Enric Adserà, que es van fer al Museu de Valls, al Tinglado número 1 del port de 
Tarragona i al Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona. Aquelles 
exposicions han estat l'homenatge més gran que se li ha fet mai a l'Enric. Val a dir 
que la maleïda covidꞏ19 va imꞏ possibilitar la celebració d'un homenatge que el 
govern del país, en la figura del director dels serveis territorials de Cultura a 
Tarragona, el Sr. Jordi Agràs, havia preparat, i encarregat a mi la coorꞏ dinació dels 
actes que s'hi havien de fer. La travessa ha estat difícil per a tots i molt dura per a 
alguns que hi han deixat la pell. Parlo, doncs, com un amic de l'artista, però soꞏ 
bretot com una persona compromesa amb l'art i amb la cultura, amb la del nostre 
país i de la nostra gent naturalment, però també compromès amb les ARTS, en 
majúscula, en totes les seves expresꞏ sions, com a manifestació universal de les 
cultures de la humanitat. Jo he vist néixer el carilló de l'Enric Adserà. Hi érem quan 
va fer els esbossos de les quatre esꞏ tacions (el blat, el vi, l'oli i l'hort), una altra obra 
híbrida que canvia amb la llum del dia i emmuꞏ deix al vespre.El carilló neix del fruit 
de les obres dels quatre plafons d'acer, retallats quirúrgicament amb tecnologia del 
segle XXI i penjats estratègiꞏ cament en aquest mateix museu.El resultat del retall en 
làser d'una planxa de meꞏ tall genera unes formes en positiu (parlem de positiu i de 
negatiu perquè en les arts plàstiques, buidar o foradar significa treure la matèria que 
no ens convé per convertirꞏho en un espai buit, en un espai blanc), formes que, 
d'altra banda, per si soles deixen de formar part de l'obra original per converꞏ tirꞏse 
sovint en un residu. Aquí és quan hi entra la dimensió de l'artista. L'Enric Adserà no 
llença mai res. De fet, una part important de la seva obra neix de l'aprofitament de 
materials que ell va conꞏ siderar útils i va converꞏ tir en bells. Em refereixo als 
gravats fets a partir de cotilles, de bidons, de plaques de matrícula, de xapes de 
xoriç, fins a arꞏ ribar a les composicions de records que conformen la sèrie d'obres 
coneguda com les Parets del meu taller. I també en l'esculꞏ tura: les obres fetes amb 



peces de fusta que encaiꞏ xen en un espai estrany per al qual semblava que no eren 
concebudes són aprofitaments de diversa procedència. Si repasseu el catàleg 
d'escultures de l'Enric Adserà, hi veureu el que us explico.  El carilló està inspiꞏ rat 
en un cèrcol de carro disposat en semicercle del qual pengen els retalls de metall 
dels plafons corresꞏ ponents al blat, el vi, l'oli i l'hort. Amb una baqueꞏ ta de fusta, 
una pedra de riu o amb un instrument metàlꞏlic l'escultura muꞏ sical esdevé un instruꞏ 
ment de percussió. És una escultura amb objectes que es belluguen que podria 
dialogar amb les creacions dels mòbils del nordꞏamericà Aleꞏ xandre Calder i amb 
els de Joan Miró, però que a la vegada genera vida pròpia: és una escultura que ha 
estat concebuda per generar sons, per geꞏ nerar música. Em permeꞏ treu que en la 
part sonora no m'hi posi. Ja ho farà l'Edmon Colomer. L'Edꞏ mon, deixeuꞏme fer un 
espòiler, en sap molt, de música. En aquest darrer any i mig, ens hem vist moltes 
vegades entorn de la música de Robert Gerhard, del qual s'ha celebrat el 
cinquantenari de la seva mort, i l'Edmon ha comissionat els actes de l'homenatge per 
encàrꞏ rec del govern del nostre país. L'Edmon parlarà de música. Permeteuꞏme que 
jo situï els records de l'artista. L'Enric va néixer a la plaça de l'Església de Cabra, a 
pocs metres del campanar de l'esgléꞏ sia de Santa Maria, i del rellotge que, 
connectat amb les campanes, toca els quarts, les hores i reꞏ peteix l'hora passats 
dos minuts. El mateix camꞏ panar que han denunciat alguns nouvinguts queiꞏ xantꞏse 
que no els deixa dormir. Quan parles amb ell, fa sons tot recordant la música i els 
sons de la tartana i de la bicicleta que feia servir per anar a Valls a veure Martinell i 
Busquets. La música del cant coral que descoꞏ breix a Barcelona i que el porta a un 
festival, a Galꞏles (amb l'orfeó Lauꞏ date, fundat el 1942 per Àngel Colomer, pare de 
l'Edmon Colomer, aquí present) i és amb la múꞏ sica que coneix la Korrie i canvia el 
campanar de Cabra i les campanes sorꞏ des de la postguerra barꞏ celonina, per un 
carilló a Amsterdam, concretaꞏ ment a l'església de Wesꞏ terkerk, on està enterrat 
Rembrandt. La trajectòria artísꞏ tica de l'Enric ha anat sempre acompanyada de 
música, de sons i de cançons. Sempre canta, i ho fa bé. No és estrany, doncs, que 
vegi música en els retalls d'uns ferꞏ ros que sobraven d'una altra escultura; en faci 
una composició atractiꞏ va i ens la mostri avui tot recordant els carillons holandesos 
que oferien puntualment el seu conꞏ cert a les 12 del migdia. [...] La vida de l'Enric i 
de la Korrie no ha estat sempre de flors i violes, i això es nota en la seva obra; jo 
diria que n'augꞏ menta la sensibilitat. Avui, a l'Espluga, l'Enric ens ofereix el seu 
carilló, una obra vital, que ens mostra l'expressivitat de l'artista en tota la seva 
dimensió. Només una ment creꞏ ativa està preparada per trobar bellesa on altres 
veuen brossa. Només els genis són capaços de troꞏ bar sentit a la senzillesa. El 
carilló que avui baꞏ tegem és fruit de la inquiꞏ etud artística, innovadoꞏ ra, creativa, 
latent i viva de l'Enric Adserà. És un orgull poderꞏlo presentar i ho és també poder 
feliꞏ citar els responsables del museu, el Ramon Rosich abans i la Gemma Carbó 
ara, amb tot el seu equip, que han sabut acollir una obra important per a aquest 
museu i per al gaudi de tots nosaltres, d'un dels grans artistes del nostre país. N'hem 
d'estar orguꞏllosos."  Nova Conca / Baixa Segarra II 23 de juny del 2021 (p. 14) 
 
 
Redacció, Una exposició reivindica el paper de’Antoni Torrell en la recueración 
cultural de Tarragona a partir de la transició, “Gestor i activista cultural, pintor, 
ilꞏlustrador, dissenyador, escenògraf... Antoni Torrell (Alcover, 1953-Tarragona, 
2019) és recordat per la seva dedicació plena al món de la cultura tarragonina i 
també per haver estat cofundador i copropietari de la galeria d'art-cafè Poetes, un 
espai emblemàtic i pioner que va estar obert durant 25 anys a la Part Alta de 
Tarragona. Dos anys després de la seva mort, el Museu d'Art Modern de la 
Diputació de Tarragona (MAMT) mostra diverses de les seves obres en una 
exposició que, alhora, homenatja Torrell i reivindica la seva tasca en l'àmbit cultural 
a la ciutat i més enllà. «La seva obra és extensa, sorprèn la seva capacitat de treball 
i la vida tan activa que portava, plenament integrat en la vida cultural de Tarragona», 



ha destacat Antonio Salcedo durant la inauguració de la mostra ('Antoni Torrell: un 
esperit lliure'), de la qual és coordinador. L'acte, celebrat aquest dimarts dia 22 al 
vespre, ha estat presidit pel vicepresident primer de la Diputació, Quim Nin, i també 
hi han participat el company de Torrell, Quim Martí, i el director del MAMT, Manel 
Margalef. Hi han assistit, així mateix, representants de diferents administracions i 
d'entitats culturals, així com l'alcalde del seu municipi natal, Robert Figueras. El 
nombrós públic assistent ha visitat l'exposició per torns, en compliment de les 
mesures preventives davant la covid-19. El vicepresident Quim Nin ha destacat el 
vessant artístic de Torrell, al mateix temps que ha fet èmfasi en el seu paper com a 
activista cultural: «Aquesta mostra ret un homenatge ciutadà i institucional al Torrell 
promotor, un referent en el despertar cultural de Tarragona; és just que així li 
reconeguem públicament». De la seva part, Quim Martí, qui també va ser 
copropietari de Poetes, ha explicat que la mostra pretén que Antoni Torrell continuï 
viu a través de la seva obra, i que aquesta tingui presència mitjançant aquesta 
exposició i altres iniciatives culturals futures. L'exposició al MAMT presenta una 
selecció del seu treball creatiu, en particular algunes de les obres plàstiques menys 
conegudes i d'altres que mai no s'han exposat públicament, així com llibres i 
objectes que Torell va convertir en petites obres d'art. Acompanya la mostra un 
catàleg que en reprodueix les obres, amb textos de Salcedo i de l'escriptor Joan 
Cavallé, amb una introducció inicial de la presidenta de la Diputació, Noemí 
Llauradó. 'Antoni Torrell: un esperit lliure' es pot visitar fins al 5 de setembre (de 
dimarts a divendres, de 10.00h a 20.00h; dissabte, de 10.00h a 15.00h i de 17.00h a 
20.00h, i diumenges i festius, d'11.00h a 14.00h). Com sempre, l'entrada al MAMT 
(www.dipta.cat/mamt) és de franc.  Creador i gestor cultural 
Antoni Torrell va fer la seva primera exposició l'any 1974 al Museu d'Alcover, la seva 
població natal. Després d'unes curtes estades a Milà i a Madrid, va tornat a 
Tarragona i, a partir de l'any 1977, es va dedicar de ple al món de la creació. A partir 
de 1978 compartirà la seva labor artística amb la seva feina al cafè-galeria d'art 
Poetes, que durant anys va acollir l'obra de significats artistes i escriptors del territori. 
Segons la informació recopilada pel coordinador de l'exposició, Torrell va formar part 
del grup d'art postal SIEP (Sàpigues i Entenguis Produccions), un grup que va actuar 
com un revulsiu cultural a la ciutat de Reus. També va ser un dels fundadors 
del Tinglado 2 Moll de Costa, a Tarragona, un espai que va obtenir un reconegut 
prestigi en el camp cultural. Així mateix, va ser membre de La Gent del Llamp, un 
colꞏlectiu literari interessat a editar els seus llibres i donar cabuda a altres autors que 
tinguessin dificultat en trobar editors. Torrell va dissenyar una bona part de les 
portades d'aquests llibres. Com a creador visual, Antoni Torrell destaca pels seus 
collages, amb els quals va aconseguir un llenguatge propi, descontextualitzant 
imatges de la història de l'art, i de la cultura visual en general, aportant-les una nova 
composició i una nova significació. MésTarragona Digital Actualitzada 23/06/2021 
a les 08:55 
 
 
Redacció, Una exposició reivindica el paper de’Antoni Torrell en la recueración 
cultural de Tarragona a partir de la transició, “Gestor i activista cultural, pintor, 
ilꞏlustrador, dissenyador, escenògraf... Antoni Torrell (Alcover, 1953-Tarragona, 
2019) és recordat per la seva dedicació plena al món de la cultura tarragonina i 
també per haver estat cofundador i copropietari de la galeria d'art-cafè Poetes, un 
espai emblemàtic i pioner que va estar obert durant 25 anys a la Part Alta de 
Tarragona. Dos anys després de la seva mort, el Museu d'Art Modern de la 
Diputació de Tarragona (MAMT) mostra diverses de les seves obres en una 
exposició que, alhora, homenatja Torrell i reivindica la seva tasca en l'àmbit cultural 
a la ciutat i més enllà. «La seva obra és extensa, sorprèn la seva capacitat de treball 
i la vida tan activa que portava, plenament integrat en la vida cultural de Tarragona», 
ha destacat Antonio Salcedo durant la inauguració de la mostra ('Antoni Torrell: un 



esperit lliure'), de la qual és coordinador. L'acte, celebrat aquest dimarts dia 22 al 
vespre, ha estat presidit pel vicepresident primer de la Diputació, Quim Nin, i també 
hi han participat el company de Torrell, Quim Martí, i el director del MAMT, Manel 
Margalef. Hi han assistit, així mateix, representants de diferents administracions i 
d'entitats culturals, així com l'alcalde del seu municipi natal, Robert Figueras. El 
nombrós públic assistent ha visitat l'exposició per torns, en compliment de les 
mesures preventives davant la covid-19. El vicepresident Quim Nin ha destacat el 
vessant artístic de Torrell, al mateix temps que ha fet èmfasi en el seu paper com a 
activista cultural: «Aquesta mostra ret un homenatge ciutadà i institucional al Torrell 
promotor, un referent en el despertar cultural de Tarragona; és just que així li 
reconeguem públicament». De la seva part, Quim Martí, qui també va ser 
copropietari de Poetes, ha explicat que la mostra pretén que Antoni Torrell continuï 
viu a través de la seva obra, i que aquesta tingui presència mitjançant aquesta 
exposició i altres iniciatives culturals futures. L'exposició al MAMT presenta una 
selecció del seu treball creatiu, en particular algunes de les obres plàstiques menys 
conegudes i d'altres que mai no s'han exposat públicament, així com llibres i 
objectes que Torell va convertir en petites obres d'art. Acompanya la mostra un 
catàleg que en reprodueix les obres, amb textos de Salcedo i de l'escriptor Joan 
Cavallé, amb una introducció inicial de la presidenta de la Diputació, Noemí 
Llauradó. 'Antoni Torrell: un esperit lliure' es pot visitar fins al 5 de setembre (de 
dimarts a divendres, de 10.00h a 20.00h; dissabte, de 10.00h a 15.00h i de 17.00h a 
20.00h, i diumenges i festius, d'11.00h a 14.00h). Com sempre, l'entrada al MAMT 
(www.dipta.cat/mamt) és de franc.  Creador i gestor cultural 
Antoni Torrell va fer la seva primera exposició l'any 1974 al Museu d'Alcover, la seva 
població natal. Després d'unes curtes estades a Milà i a Madrid, va tornat a 
Tarragona i, a partir de l'any 1977, es va dedicar de ple al món de la creació. A partir 
de 1978 compartirà la seva labor artística amb la seva feina al cafè-galeria d'art 
Poetes, que durant anys va acollir l'obra de significats artistes i escriptors del territori. 
Segons la informació recopilada pel coordinador de l'exposició, Torrell va formar part 
del grup d'art postal SIEP (Sàpigues i Entenguis Produccions), un grup que va actuar 
com un revulsiu cultural a la ciutat de Reus. També va ser un dels fundadors 
del Tinglado 2 Moll de Costa, a Tarragona, un espai que va obtenir un reconegut 
prestigi en el camp cultural. Així mateix, va ser membre de La Gent del Llamp, un 
colꞏlectiu literari interessat a editar els seus llibres i donar cabuda a altres autors que 
tinguessin dificultat en trobar editors. Torrell va dissenyar una bona part de les 
portades d'aquests llibres. Com a creador visual, Antoni Torrell destaca pels seus 
collages, amb els quals va aconseguir un llenguatge propi, descontextualitzant 
imatges de la història de l'art, i de la cultura visual en general, aportant-les una nova 
composició i una nova significació. Tot Tarragona.cat 23 juny de 2021 
 
Redacció, “Gestor i activista cultural, pintor, ilꞏlustrador, dissenyador, escenògraf... 
Antoni Torrell (Alcover, 1953-Tarragona, 2019) és recordat per la seva dedicació 
plena al món de la cultura tarragonina i també per haver estat cofundador i 
copropietari de la galeria d'art-cafè Poetes, un espai emblemàtic i pioner que va 
estar obert durant 25 anys a la Part Alta de Tarragona. Dos anys després de la seva 
mort, el Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) mostra diverses 
de les seves obres en una exposició que, alhora, homenatja Torrell i reivindica la 
seva tasca en l'àmbit cultural a la ciutat i més enllà. "La seva obra és extensa, 
sorprèn la seva capacitat de treball i la vida tan activa que portava, plenament 
integrat en la vida cultural de Tarragona", ha destacat Antonio Salcedo durant la 
inauguració de la mostra ('Antoni Torrell: un esperit lliure'), de la qual és coordinador. 
L'acte, celebrat dimarts passat 22 de juny, va estar presidit pel vicepresident primer 
de la Diputació, Quim Nin, i també hi van participat el company de Torrell, Quim 
Martí, i el director del MAMT, Manel Margalef. Hi van assistir, així mateix, 
representants de diferents administracions i d'entitats culturals, així com l'alcalde del 



seu municipi natal, Robert Figueras. El nombrós públic assistent va visitar l'exposició 
per torns, en compliment de les mesures preventives davant la Covid-19. El 
vicepresident Quim Nin va destacar el vessant artístic de Torrell, al mateix temps 
que va fer èmfasi en el seu paper com a activista cultural: "Aquesta mostra ret un 
homenatge ciutadà i institucional al Torrell promotor, un referent en el despertar 
cultural de Tarragona; és just que així li reconeguem públicament". De la seva part, 
Quim Martí, qui també va ser copropietari de Poetes, va explicar que la mostra 
pretén que Antoni Torrell continuï viu a través de la seva obra, i que aquesta tingui 
presència mitjançant aquesta exposició i altres iniciatives culturals futures. 
L'exposició al MAMT presenta una selecció del seu treball creatiu, en particular 
algunes de les obres plàstiques menys conegudes i d’altres que mai no s'han 
exposat públicament, així com llibres i objectes que Torell va convertir en petites 
obres d'art. Acompanya la mostra un catàleg que en reprodueix les obres, amb 
textos de Salcedo i de l'escriptor Joan Cavallé, amb una introducció inicial de la 
presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó. 'Antoni Torrell: un esperit lliure' es pot 
visitar fins al 5 de setembre (de dimarts a divendres, de 10.00h a 20.00h; dissabte, 
de 10.00h a 15.00h i de 17.00h a 20.00h, i diumenges i festius, d'11.00h a 14.00h). 
Com sempre, l'entrada al MAMT (www.dipta.cat/mamt) és de franc. Creador i gestor 
cultural Antoni Torrell va fer la seva primera exposició l’any 1974 al Museu d’Alcover, 
la seva població natal. Després d’unes curtes estades a Milà i a Madrid, va tornat a 
Tarragona i, a partir de l’any 1977, es va dedicar de ple al món de la creació. A partir 
de 1978 compartirà la seva labor artística amb la seva feina al cafè-galeria d'art 
Poetes, que durant anys va acollir l'obra de significats artistes i escriptors del territori 
. Segons la informació recopilada pel coordinador de l'exposició, Torrell va formar 
part del grup d'art postal SIEP (Sàpigues i Entenguis Produccions), un grup que va 
actuar com un revulsiu cultural a la ciutat de Reus. També va ser un dels fundadors 
del Tinglado 2 Moll de Costa, a Tarragona, un espai que va obtenir un reconegut 
prestigi en el camp cultural. Així mateix, va ser membre de La Gent del Llamp, un 
colꞏlectiu literari interessat a editar els seus llibres i donar cabuda a altres autors que 
tinguessin dificultat en trobar editors. Torrell va dissenyar una bona part de les 
portades d'aquests llibres. Com a creador visual, Antoni Torrell destaca pels seus 
collages, amb els quals va aconseguir un llenguatge propi, descontextualitzant 
imatges de la història de l'art, i de la cultura visual en general, aportant-les una nova 
composició i una nova significació. Infocamp 25 Juny 2021 07:22 
Redacció, “Gestor i activista cultural, pintor, ilꞏlustrador, dissenyador, escenògraf... 
Antoni Torrell (Alcover, 1953-Tarragona, 2019) és recordat per la seva dedicació 
plena al món de la cultura tarragonina i també per haver estat cofundador i 
copropietari de la galeria d'art-cafè Poetes, un espai emblemàtic i pioner que va 
estar obert durant 25 anys a la Part Alta de Tarragona. Dos anys després de la seva 
mort, el Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) mostra diverses 
de les seves obres en una exposició que, alhora, homenatja Torrell i reivindica la 
seva tasca en l'àmbit cultural a la ciutat i més enllà. "La seva obra és extensa, 
sorprèn la seva capacitat de treball i la vida tan activa que portava, plenament 
integrat en la vida cultural de Tarragona", ha destacat Antonio Salcedo durant la 
inauguració de la mostra ('Antoni Torrell: un esperit lliure'), de la qual és coordinador. 
L'acte, celebrat dimarts passat 22 de juny, va estar presidit pel vicepresident primer 
de la Diputació, Quim Nin, i també hi van participat el company de Torrell, Quim 
Martí, i el director del MAMT, Manel Margalef. Hi van assistir, així mateix, 
representants de diferents administracions i d'entitats culturals, així com l'alcalde del 
seu municipi natal, Robert Figueras. El nombrós públic assistent va visitar l'exposició 
per torns, en compliment de les mesures preventives davant la Covid-19. El 
vicepresident Quim Nin va destacar el vessant artístic de Torrell, al mateix temps 
que va fer èmfasi en el seu paper com a activista cultural: "Aquesta mostra ret un 
homenatge ciutadà i institucional al Torrell promotor, un referent en el despertar 
cultural de Tarragona; és just que així li reconeguem públicament". De la seva part, 



Quim Martí, qui també va ser copropietari de Poetes, va explicar que la mostra 
pretén que Antoni Torrell continuï viu a través de la seva obra, i que aquesta tingui 
presència mitjançant aquesta exposició i altres iniciatives culturals futures. 
L'exposició al MAMT presenta una selecció del seu treball creatiu, en particular 
algunes de les obres plàstiques menys conegudes i d’altres que mai no s'han 
exposat públicament, així com llibres i objectes que Torell va convertir en petites 
obres d'art. Acompanya la mostra un catàleg que en reprodueix les obres, amb 
textos de Salcedo i de l'escriptor Joan Cavallé, amb una introducció inicial de la 
presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó. 'Antoni Torrell: un esperit lliure' es pot 
visitar fins al 5 de setembre (de dimarts a divendres, de 10.00h a 20.00h; dissabte, 
de 10.00h a 15.00h i de 17.00h a 20.00h, i diumenges i festius, d'11.00h a 14.00h). 
Com sempre, l'entrada al MAMT (www.dipta.cat/mamt) és de franc. Creador i gestor 
cultural Antoni Torrell va fer la seva primera exposició l’any 1974 al Museu d’Alcover, 
la seva població natal. Després d’unes curtes estades a Milà i a Madrid, va tornat a 
Tarragona i, a partir de l’any 1977, es va dedicar de ple al món de la creació. A partir 
de 1978 compartirà la seva labor artística amb la seva feina al cafè-galeria d'art 
Poetes, que durant anys va acollir l'obra de significats artistes i escriptors del territori 
. Segons la informació recopilada pel coordinador de l'exposició, Torrell va formar 
part del grup d'art postal SIEP (Sàpigues i Entenguis Produccions), un grup que va 
actuar com un revulsiu cultural a la ciutat de Reus. També va ser un dels fundadors 
del Tinglado 2 Moll de Costa, a Tarragona, un espai que va obtenir un reconegut 
prestigi en el camp cultural. Així mateix, va ser membre de La Gent del Llamp, un 
colꞏlectiu literari interessat a editar els seus llibres i donar cabuda a altres autors que 
tinguessin dificultat en trobar editors. Torrell va dissenyar una bona part de les 
portades d'aquests llibres. Com a creador visual, Antoni Torrell destaca pels seus 
collages, amb els quals va aconseguir un llenguatge propi, descontextualitzant 
imatges de la història de l'art, i de la cultura visual en general, aportant-les una nova 
composició i una nova significació. La Ciutat, diari digital 23 de juny de 2021 
10:16h. 
 
Redacció, “Una exposició al MAMT reivindica el paper d’Antoni Torrell en la 
recuperació cultural de Tarragona a partir de la transició”. La Guia de Reus, 23 
juny, 2021  
 
 
Albert Fuertes “El MAMT reivindica en una exposició el paper d'Antoni Torrell en la 
recuperació cultural a Tarragona  'Antoni Torrell: un esperit lliure' es pot visitar fins al 
5 de setembre  El Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) dedica 
una exposició a Antoni Torrell. L’espai acollirà les obres del gestor i activista 
cultural, pintor, ilꞏlustrador, dissenyador, escenògraf, en resum, un artista total. Hi 
haurà diverses de les obres en una exposició que, alhora, l’homenatja i reivindica la 
seva tasca en l’àmbit cultural a la ciutat i més enllà. Torrell és recordat per la seva 
dedicació al món de la cultura tarragonina i per ser cofundador i copropietari de la 
galeria d'art cafè Poetes.  Durant la inauguració de la mostra 'Antoni Torrell: un 
esperit lliure' el coordinador Antonio Salcedo ha destacat que «La seva obra és 
extensa, sorprèn la seva capacitat de treball i la vida tan activa que portava, 
plenament integrat en la vida cultural de Tarragona». En la presentació de l'acte 
també hi han participat el vicepresident de la Diputació, Quim Nin, el company de 
Torrell, Quim Martí, i el director del MAMT, Manel Margalef. També hi han assistit 
altres personalitats d'administracions i entitats culturals. Nin ha volgut destacar el 
vessant artístic de Torrell. «Aquesta mostra ret un homenatge ciutadà i institucional 
al Torrell promotor, un referent en el despertar cultural de Tarragona; és just que així 
li reconeguem públicament», ha dit. De la seva part, Quim Martí, qui també va ser 
copropietari de Poetes, ha explicat que la mostra pretén que Antoni Torrell continuï 
viu a través de la seva obra. I que aquesta tingui presència mitjançant aquesta 



exposició i altres iniciatives culturals futures.L'exposició que es pot trobar al museu 
és una selecció del treball creatiu d'Antoni Torrell. En particular d'algunes obres 
plàstiques menys conegudes i d'altres que mai no s'han exposat. A més, també hi ha 
llibres i objectes que Torrell va convertir en petites obres d'art.  Acompanya la mostra 
un catàleg que en reprodueix les obres, amb textos de Salcedo i de l'escriptor Joan 
Cavallé. També hi ha una introducció de la presidenta de la Diputació Noemí 
Llauradó. 'Antoni Torrell: un esperit lliure' es pot visitar fins al 5 de setembre (de 
dimarts a divendres, de 10.00h a 20.00h; dissabte, de 10.00h a 15.00h i de 17.00h a 
20.00h, i diumenges i festius, d'11.00h a 14.00h). L'entrada al MAMT és de franc. 
Tarragona Digital, 23 de juny de 2021 11:10 
 
Redacció, “Una exposició al MAMT reivindica el paper d'Antoni Torrell en la 
recuperació cultural de Tarragona a partir de la transició Artista i activista cultural, va 
fundar la desapareguda sala d'art-cafè Poetes, espai emblemàtic que va acollir  
l'obra d'artistes i escriptors del territori” InfoCamp 25 Juny 2021 07:22 
 
 
Norián Muñoz, “A simple vista parece un grupo más visitando las exposiciones del 
Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona, pero si se escucha con atención 
se ve que en realidad se trata de un diálogo de lo más peculiar en el que se habla 
por igual de técnicas artísticas que de pacientes.  Y es que en realidad esta veintena 
de visitantes son médicos, enfermeras, trabajadores sociales, técnicos, 
administrativos... del Institut Català de la Salut en el Camp de Tarragona y están 
aquí para encontrar la mejor manera de comunicarse con las víctimas de violencia 
machista que entran en el sistema de salud. Es el primer grupo que participa en el 
taller 'Atlas del laberinto de las violencias machistas'.  Quien hace de guía es Marisa 
Suárez Barral, jefa del proyecto de difusión del MAMT. Sus explicaciones ayudan a 
poner en contexto al artista y a la obra, a reconocer las técnicas que emplea, las 
circunstancias que lo rodean...  Pero la descripción no acaba hasta que entra en 
escena la gestora cultura Carmen Alba, quien hace mirar un poco más allá. En el 
cuadro que ilustra esta noticia, 'Les Gràcies' (1898), de Josep Sancho, invita, por 
ejemplo, a mirar a la mujer que está a la derecha; su actitud, sentada en el borde de 
la silla y lista para atender a quien haga falta a la vez que se ocupa de la criatura 
que tiene en brazos.  He aquí una de las primeras evidencias del taller: en la 
violencia machista, como en los cuadros, hay que fijarse en lo que no está a simple 
vista y entender que nuestras propias experiencias también condicionan la lectura 
que hacemos de la situación.  De eso va esta sesión que ha sacado a estos 
profesionales de sus despachos y sus consultas, de reconocer que todos estamos 
condicionados por interferencias en la comunicación. La idea es que puedan 
detectar y 'desactivar' esas interferencias para reconocer cómo se está comunicando 
la víctima. Lo cierto, explica Alba Caro, trabajadora social en dos centros de atención 
primaria, es que existen unos protocolos (en Catalunya funciona el Protocol per a 
l'abordatge de la violència masclista en l'àmbit de la salut) que explican los caminos 
que hay que seguir en cada caso o los recursos que existen. Pero la realidad «es 
mucho más compleja que un papel con unas flechas». Montse Fibla, fisioterapeuta, 
le da la razón: «Nos comunicamos con los pacientes cada día, saber cómo hacerlo 
es crucial para atenderlos y acompañarlos», explica.  Por el camino salen todo tipo 
de experiencias que hablan de la violencia machista en todas sus formas, desde el 
marido que acude con la señora y exige que no la trate un hombre, hasta el usuario 
que llama a la secretaria de la consulta 'nena'.  Las obras de arte son mucho más 
que la excusa y el museo, mucho más que un escenario. Carmen Alba dice que 
hacer un taller en un espacio como este ayuda a que las personas se despojen de 
sus automatismos y, además, puedan poner la lupa en aspectos que en su día a día 
pueden pasar desapercibidos. Al final de la sesión algunos no se creen que hayan 



pasado tres horas y Marisa Suárez les recuerda que el museo siempre está allí para 
ellos. Diari de Tarragona, 1 de juliol de 2021 (p.10) 
 
 
Redacció, “Avui a les 19.00 hores tindrà lloc la inauguració de l'exposició d'art El 
teorema de Maslow, a càrrec del colꞏlectiu Maslow Industries al Museu d'Art Modern 
de Tarragona. L'acte el presidirà el diputat de Cultura de la Diputació, Joan Josep 
Garcia. Hi intervindran els artistes Àlvar Calvet i Fermín Díez, en representació del 
conjunt d'autors i autores de l'exposició, i el director del MAMT, Manel Margalef. 
Diari Més, 2 de juliol de 2021 (p. 06) 
 
Redacció, “Onze artistes exposen el seu particular 'Teorema de Maslow' al Museu 
d'Art Modern. Hi participen Ro Caminal, Àlvar Calvet, Rubén Perdomo, Jordi Martí 
Font, Alexandra Garcia, Vicky Benítez, Nikolai Vetoshkin, Alberto Barandiaran, Oier 
Gil, Peio Izcue i Fermín Díez de Ulzurrun, dels colꞏlectius La Trastera i Maslow 
Industries. Una nova proposta expositiva referma el Museu d'Art Modern de la 
Diputació de Tarragona (MAMT) com a focus cultural de la ciutat de Tarragona i del 
conjunt de la demarcació. El centre acull des d'aquest divendres al vespre l'exposició 
temporal 'El teorema de Maslow Núm 1.1 #El triomf de la por', una mostra, en la qual 
onze autors i autores reflexionen, a través de l'art, sobre els diferents estadis de la 
piràmide creada pel psicòleg Abraham Maslow. L’exposició es complementa amb 
una publicació, un fanzine, que en aquesta edició duu el número 1 i està dedicat a la 
por. Mitjançant textos, fotografies i altres recursos artístics, els diferents artistes (Ro 
Caminal, Àlvar Calvet, Rubén Perdomo, Jordi Martí Font, Alexandra Garcia, Vicky 
Benítez, Nikolai Vetoshkin, Alberto Barandiaran, Oier Gil, Peio Izcue i Fermín Díez 
de Ulzurrun) han presenten "veritats de vegades semblants i de vegades diferents 
que conformen una veritat d'ordre superior", segons destaquen com a introducció a 
la mostra. Els artistes pertanyen als colꞏlectius La Trastera, establerta a Catalunya, i 
Maslow Industries, amb seu a Pamplona. L'exposició s'ha inaugurat aquest 
divendres al vespre, en un acte presidit pel diputat de Cultura de la Diputació, Joan 
Josep Garcia, qui ha destacat que "aquest treball artístic utilitza el moment actual 
per parlar sobre la idea de la por, un sentiment que tots, en més o menys intensitat, 
hem experimentat al llarg d'aquests mesos de pandèmia". Segons ha afegit, el 
MAMT "ha continuat treballant durant el confinament per obrir espais quan ja ha 
estat possible, per donar veu als artistes i posar en valor l'essencialitat del fet 
cultural". A la presentació també han participat els artistes Àlvar Calvet i Fermín Díez 
de Ulzurrun i el director del MAMT, Manel Margalef. 'El teorema de Maslow Núm 1.1 
#El triomf de la por' es pot visitar fins al 5 de setembre. Coincideix amb la mostra 
dedicada al gestor i activista cultural, pintor, ilꞏlustrador, dissenyador i escenògraf 
Antoni Torrell, oberta al públic fins la mateixa data. Com sempre, l'entrada al MAMT 
(www.dipta.cat/mamt) és de franc”. Infocamp  Dissabte, 03 Juliol 2021 14:18 
 
 
Redacció, “Onze artistes exposen el seu particular 'Teorema de Maslow' al Museu 
d'Art Modern. Hi participen Ro Caminal, Àlvar Calvet, Rubén Perdomo, Jordi Martí 
Font, Alexandra Garcia, Vicky Benítez, Nikolai Vetoshkin, Alberto Barandiaran, Oier 
Gil, Peio Izcue i Fermín Díez de Ulzurrun, dels colꞏlectius La Trastera i Maslow 
Industries. Una nova proposta expositiva referma el Museu d'Art Modern de la 
Diputació de Tarragona (MAMT) com a focus cultural de la ciutat de Tarragona i del 
conjunt de la demarcació. El centre acull des d'aquest divendres al vespre l'exposició 
temporal 'El teorema de Maslow Núm 1.1 #El triomf de la por', una mostra, en la qual 
onze autors i autores reflexionen, a través de l'art, sobre els diferents estadis de la 
piràmide creada pel psicòleg Abraham Maslow. L’exposició es complementa amb 
una publicació, un fanzine, que en aquesta edició duu el número 1 i està dedicat a la 
por. Mitjançant textos, fotografies i altres recursos artístics, els diferents artistes (Ro 



Caminal, Àlvar Calvet, Rubén Perdomo, Jordi Martí Font, Alexandra Garcia, Vicky 
Benítez, Nikolai Vetoshkin, Alberto Barandiaran, Oier Gil, Peio Izcue i Fermín Díez 
de Ulzurrun) han presenten "veritats de vegades semblants i de vegades diferents 
que conformen una veritat d'ordre superior", segons destaquen com a introducció a 
la mostra. Els artistes pertanyen als colꞏlectius La Trastera, establerta a Catalunya, i 
Maslow Industries, amb seu a Pamplona. L'exposició s'ha inaugurat aquest 
divendres al vespre, en un acte presidit pel diputat de Cultura de la Diputació, Joan 
Josep Garcia, qui ha destacat que "aquest treball artístic utilitza el moment actual 
per parlar sobre la idea de la por, un sentiment que tots, en més o menys intensitat, 
hem experimentat al llarg d'aquests mesos de pandèmia". Segons ha afegit, el 
MAMT "ha continuat treballant durant el confinament per obrir espais quan ja ha 
estat possible, per donar veu als artistes i posar en valor l'essencialitat del fet 
cultural". A la presentació també han participat els artistes Àlvar Calvet i Fermín Díez 
de Ulzurrun i el director del MAMT, Manel Margalef. 'El teorema de Maslow Núm 1.1 
#El triomf de la por' es pot visitar fins al 5 de setembre. Coincideix amb la mostra 
dedicada al gestor i activista cultural, pintor, ilꞏlustrador, dissenyador i escenògraf 
Antoni Torrell, oberta al públic fins la mateixa data. Com sempre, l'entrada al MAMT 
(www.dipta.cat/mamt) és de franc”. Tarragona 21, 3 de juliol de 2021  
 
 
Redacció, “Onze artistes exposen el seu particular 'Teorema de Maslow' al Museu 
d'Art Modern. Hi participen Ro Caminal, Àlvar Calvet, Rubén Perdomo, Jordi Martí 
Font, Alexandra Garcia, Vicky Benítez, Nikolai Vetoshkin, Alberto Barandiaran, Oier 
Gil, Peio Izcue i Fermín Díez de Ulzurrun, dels colꞏlectius La Trastera i Maslow 
Industries. Una nova proposta expositiva referma el Museu d'Art Modern de la 
Diputació de Tarragona (MAMT) com a focus cultural de la ciutat de Tarragona i del 
conjunt de la demarcació. El centre acull des d'aquest divendres al vespre l'exposició 
temporal 'El teorema de Maslow Núm 1.1 #El triomf de la por', una mostra, en la qual 
onze autors i autores reflexionen, a través de l'art, sobre els diferents estadis de la 
piràmide creada pel psicòleg Abraham Maslow. L’exposició es complementa amb 
una publicació, un fanzine, que en aquesta edició duu el número 1 i està dedicat a la 
por. Mitjançant textos, fotografies i altres recursos artístics, els diferents artistes (Ro 
Caminal, Àlvar Calvet, Rubén Perdomo, Jordi Martí Font, Alexandra Garcia, Vicky 
Benítez, Nikolai Vetoshkin, Alberto Barandiaran, Oier Gil, Peio Izcue i Fermín Díez 
de Ulzurrun) han presenten "veritats de vegades semblants i de vegades diferents 
que conformen una veritat d'ordre superior", segons destaquen com a introducció a 
la mostra. Els artistes pertanyen als colꞏlectius La Trastera, establerta a Catalunya, i 
Maslow Industries, amb seu a Pamplona. L'exposició s'ha inaugurat aquest 
divendres al vespre, en un acte presidit pel diputat de Cultura de la Diputació, Joan 
Josep Garcia, qui ha destacat que "aquest treball artístic utilitza el moment actual 
per parlar sobre la idea de la por, un sentiment que tots, en més o menys intensitat, 
hem experimentat al llarg d'aquests mesos de pandèmia". Segons ha afegit, el 
MAMT "ha continuat treballant durant el confinament per obrir espais quan ja ha 
estat possible, per donar veu als artistes i posar en valor l'essencialitat del fet 
cultural". A la presentació també han participat els artistes Àlvar Calvet i Fermín Díez 
de Ulzurrun i el director del MAMT, Manel Margalef. 'El teorema de Maslow Núm 1.1 
#El triomf de la por' es pot visitar fins al 5 de setembre. Coincideix amb la mostra 
dedicada al gestor i activista cultural, pintor, ilꞏlustrador, dissenyador i escenògraf 
Antoni Torrell, oberta al públic fins la mateixa data. Com sempre, l'entrada al MAMT 
(www.dipta.cat/mamt) és de franc”. Diari Més Digital,  3 de juliol de 2021 12:28 
 
 
Redacció, “ Onze artistes exposen el seu particular ‘Teorema de Maslow’ al Museu 
d’Art Modern de la Diputació de Tarragona. Hi participen Ro Caminal, Àlvar Calvet, 
Rubén Perdomo, Jordi Martí Font, Alexandra Garcia, Vicky Benítez, Nikolai 



Vetoshkin, Alberto Barandiaran, Oier Gil, Peio Izcue i Fermín Díez de Ulzurrun, dels 
colꞏlectius La Trastera i Maslow Industries. “  Tarragona Ràdio.cat 3 de juliol de 
2021 
 
 
Redacció, “Onze artistes exposen el seu particular 'Teorema de Maslow' al Museu 
d'Art Modern de la Diputació Una nova proposta expositiva referma el Museu d'Art 
Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) com a focus cultural de la ciutat de 
Tarragona i del conjunt de la demarcació. El centre acull des d'aquest divendres al 
vespre l'exposició temporal 'El teorema de Maslow Núm 1.1 #El triomf de la por', una 
mostra, en la qual onze autors i autores reflexionen, a través de l'art, sobre els 
diferents estadis de la piràmide creada pel psicòleg Abraham Maslow. L’exposició es 
complementa amb una publicació, un fanzine, que en aquesta edició duu el número 
1 i està dedicat a la por. 
Mitjançant textos, fotografies i altres recursos artístics, els diferents artistes (Ro 
Caminal, Àlvar Calvet, Rubén Perdomo, Jordi Martí Font, Alexandra Garcia, Vicky 
Benítez, Nikolai Vetoshkin, Alberto Barandiaran, Oier Gil, Peio Izcue i Fermín Díez 
de Ulzurrun) han presenten "veritats de vegades semblants i de vegades diferents 
que conformen una veritat d'ordre superior", segons destaquen com a introducció a 
la mostra. Els artistes pertanyen als col.lectius La Trastera, establerta a Catalunya, i 
Maslow Industries, amb seu a Pamplona. 
L'exposició s'ha inaugurat aquest divendres al vespre, en un acte presidit pel diputat 
de Cultura de la Diputació, Joan Josep Garcia, qui ha destacat que "aquest treball 
artístic utilitza el moment actual per parlar sobre la idea de la por, un sentiment que 
tots, en més o menys intensitat, hem experimentat al llarg d'aquests mesos de 
pandèmia". Segons ha afegit, el MAMT "ha continuat treballant durant el confinament 
per obrir espais quan ja ha estat possible, per donar veu als artistes i posar en valor 
l'essencialitat del fet cultural". A la presentació també han participat els artistes Àlvar 
Calvet i Fermín Díez de Ulzurrun i el director del MAMT, Manel Margalef. 'El teorema 
de Maslow Núm 1.1 #El triomf de la por' es pot visitar fins al 5 de setembre. 
Coincideix amb la mostra dedicada al gestor i activista cultural, pintor, il•lustrador, 
dissenyador i escenògraf Antoni Torrell, oberta al públic fins la mateixa data. Com 
sempre, l'entrada al MAMT (www.dipta.cat/mamt).” Tot tarragona.cat 04/07/2021 - 
11:05h 
 
 
Redacció, “La nueva propuesta reafirmó el Museu d'Art Modern de la Diputació de 
Tarragona (MAMT) como un importante foco cultural de la capital y del conjunto de 
la demarcación. De esta manera, decenas de personas acudieron a la inauguración 
de la exposición temporal El teorema de Maslow Núm 1.1 #El triomf de la por, una 
destacada muestra en la que once autores y autoras reflexionan sobre los distintos 
estadios de la pirámide del psicólogo Abraham Maslow.” Diari de Tarragona, 5 de 
juliol de 2021 (p. 42) 
 
 
Gloria Aznar, Alma d’Antoni Torrell. Una exposición en el Museu d’Art Modern rinde 
homenaje a la figura del cofundador del Cafè Poetes«Toni era un genio amable, un 
artista incansable. Por eso, escoger las obras para esta muestra fue muy 
complicado. Para mí supuso una lucha de sentimientos, entre la valoración artística 
y la emocionalnal». Son palabras de Quim Martín, pareja del artista Antoni Torrell 
(Alcover, 1953-Tarragona, 2019), a quien el Museu d'Art Modern de la Diputació de 
Tarragona (MAMT) rinde homenaje con la exposición Antoni Torrell: un esperit lliure, 
que se puede visitar durante todo el verano, hasta el cinco de septiembre. Antoni 
Torrell fue gestor y activista cultural, pintor, ilustrador, diseñador, escenógrafo... No 
obstante, siempre será recordado por ser el cofundador, junto a su pareja, del ya 



desaparecido café-galería de arte Poetes, situado en la Part Alta, un espacio 
emblemático y epicentro cultural de la ciudad durante un cuarto de siglo.  
Paralelamente, Torrell era un creador inagotable y como el nombre de la muestra 
indica, libre. «Es importante destacar que nunca iba de acuerdo con las modas, sino 
que plasmaba lo que le gustaba hacer y disfrutaba mucho. Era un apasionado total y 
esto se percibe muy bien en su trabajo», comenta Antonio Salcedo Miliani, comisario 
de la exposición, quien acabó de seleccionar junto a Quim Martín y a Manel 
Margalef, director del Museu, las obras que presiden la galería. Así, el MAMT 
muestra una cuidada selección con algunas de sus piezas menos conocidas y otras 
inéditas, que nunca se han mostrado al público. «La preocupación por el hombre fue 
una constante en toda su trayectoria. En su obra siempre está presente la idea de la 
búsqueda existencia», revela Salcedo, quien señala que «el cuerpo fue muy 
importante para él. La figura del hombre desnudo le sirve para expresar emociones, 
sentimientos, dolor y tragedia. ¿Qué somos desnudos?», se pregunta el comisario. 
Asimismo, como creador visual, Torrell destaca por sus collages, con los que 
consiguió un lenguaje propio, «técnica con la que sobresalió», reconoce Salcedo. 
Mientras, el mundo onírico es también una de sus señas de identidad, la fina línea 
desdibujada entre sueño y realidad. «Siempre se están dando la mano, de manera 
continua con una idea de misterio». Entre las piezas del MAMT, se puede 
contemplar el cartel original de la inauguración del Café Bar Galeria de arte Poetes, 
que abrió sus puertas un 9 de junio de 1978; también la serie Sobres, con unas 
figuras de carácter expresionista. Figuras alargadas, de cuellos muy delgados, de 
rasgos tristes, enojados, sorprendidos o angustiados. Figuras en grupo 
despersonalizadas, prácticamente automatizadas. «Normalmente trabajaba en 
series y en cualquier soporte», explica el comisario. En este sentido, la serie 
Existència está creada sobre tiras de papel higiénico, popularmente conocido como 
'papel elefante', de tacto un tanto basto, en lo que son sus únicas obras abstractas, 
«muy sugerentes, en las que se pueden ver construcciones arquitectónicas que 
remiten a bloques de piedra o cemento e incluso libros».  Torrell desplegó una 
intensa actividad como cartelista para diversos campos: musical, político, concursos, 
teatral, espectáculos populares e incluso ficticios. De entre todos, Quim Martín pone 
el acento en Militars deixeu-nos en pau, creado para la Coordinadora d'Objecció de 
Consciència de Catalunya en 1984. «Debemos resituarnos en el punto en el que 
estábamos, en el momento de la Transición. El original, que se muestra sin letras, se 
utilizó para la campaña y fue un cartel que desapareció durante un tiempo. Nos 
costó mucho recuperarlo porque la persona que lo tenía no nos lo devolvía. 
Finalmente lo pudimos recuperar, aunque esta persona lo continuó utilizando para 
otras campañas, manipulando el texto. Por este motivo tenía especial interés en que 
estuviera aquí presente. Para que quedara constancia de que la autoría es de Toni 
Torrell». De igual manera, Quim destaca la obra homenaje a la abuela del 
alcoverense. «Su padrina era muy importante en su vida. Murió a mediados de los 
70 y le afectó mucho, por lo que le dedicó este inmenso cuadro con un ángel que la 
acompaña. Durante mucho tiempo lo tuvimos en casa, pero después, al mudarnos, 
por problemas de espacio lo dejamos en depósito en el Museu de Alcover», cuenta 
Quim.  Paisaje, naturaleza muerta y retrato son algunas de sus otras vertientes. En 
relación con este último, otra joya de la colección es L'amic, collage sobre madera 
pintada de un retrato del escritor y traductor Jaume Vidal i Alcover. Y retratos son 
justamente los que cierran la muestra del MAMT. Rostros que hablan de diferentes 
momentos de la historia del arte. «Era un apasionado especialmente del 
Renacimiento y del Barroco. Entonces, recuperaba figuras de diferentes obras de 
aquellas épocas y nos encontramos prerrafaelitas, que a veces mezclaba con algún 
tocado de Caravaggio», ilustra Salcedo.  La dimensión más íntima del autor en 
forma de libros y pequeñas esculturas completan una esposición que es solo una 
pequeña selección de la labor artística de Torrell, todo un delirio de creatividad que 
queda para la eternidad. Diari de Tarragona , 10 juliol 2021 (p. 38) 



 
 
Redacció, “ Nou llbre sobre Tom Carr, escultor tarragoní de projecció internacional. 
La trajectòria de l’artista d’origen tarragoní, Tom Carr, ha estat protagonista al Museu 
d’Art Modern de la Diputació de Tarragona, espai que ha acollit la presentació del 
llibre Tom Carr. L’escultura mental: presència i contingència, de Raquel Medina, 
coeditat per la Diputació i Viena Edicions. Es tracta del volum 43 de la Colꞏlecció 
Tamarit. Artistes, persones vinculades al món de la cultura i amics han omplert la 
sala d’actes del Museu per assistir a una conversa en què la crítica d’art i autora del 
llibre, Raquel Medina, ha reflexionat amb l’artista sobre l’essència de la seva obra i 
els diferents aspectes que es recullen a les pàgines del llibre. L’acte ha comptat 
també amb les intervencions del diputat delegat del Servei d’Assistència al Ciutadà 
de la Diputació, Joan Josep Garcia i del director de Viena Edicions, Enric Viladot.  
L’obra de Raquel Medina explora les diverses creacions de l’artista i escultor i 
presenta un recorregut interpretatiu per l’àmplia trajectòria de l’escultor. S’hi aborden 
els aspectes que distingeixen l’obra de l’artista: l’experimentació amb l’espai, la 
minimització de la matèria i el protagonisme de la llum com a factor essencial. La 
presentació d’aquest llibre monogràfic se suma a l’exposició que el Museu d’Art 
Modern va dedicar a Tom Carr el primer trimestre de 2021 i vol ser un 
reconeixement públic a l’artista a Tarragona. L’obra de Tom Carr, artista visual de 
gran projecció internacional, es pot veure a diversos espais de Tarragona. És el cas 
de l’escultura Entrance a la Plaça Europa o l’obra Aqua et tempus,que forma part de 
l’exposició permanent del Museu d’Art Modern de la Diputació. Ha exposat en 
galeries i sales d’art d’arreu de Catalunya, l’Estat espanyol i molts altres països 
(Suïssa, Portugal, França, Estat Units, etc.). Tarragona Ràdio, 10 de juliol de 2021  
Redacció, La Diputació de Tarragona edita un llibre sobre l’obra de l’escultor Tom 
Carr. La trajectòria de l’artista d’origen tarragoní, Tom Carr, ha estat protagonista al 
Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona, espai que ha acollit la 
presentació del llibre Tom Carr. L’escultura mental: presència i contingència, de 
Raquel Medina, coeditat per la Diputació i Viena Edicions. Es tracta del volum 43 de 
la Colꞏlecció Tamarit. Artistes, persones vinculades al món de la cultura i amics han 
omplert la sala d’actes del Museu per assistir a una conversa en què la crítica d’art i 
autora del llibre, Raquel Medina, ha reflexionat amb l’artista sobre l’essència de la 
seva obra i els diferents aspectes que es recullen a les pàgines del llibre. L’acte ha 
comptat també amb les intervencions del diputat delegat del Servei d’Assistència al 
Ciutadà de la Diputació, Joan Josep Garcia i del director de Viena Edicions, Enric 
Viladot.  L’obra de Raquel Medina explora les diverses creacions de l’artista i 
escultor i presenta un recorregut interpretatiu per l’àmplia trajectòria de l’escultor. 
S’hi aborden els aspectes que distingeixen l’obra de l’artista: l’experimentació amb 
l’espai, la minimització de la matèria i el protagonisme de la llum com a factor 
essencial. La presentació d’aquest llibre monogràfic se suma a l’exposició que el 
Museu d’Art Modern va dedicar a Tom Carr el primer trimestre de 2021 i vol ser un 
reconeixement públic a l’artista a Tarragona. L’obra de Tom Carr, artista visual de 
gran projecció internacional, es pot veure a diversos espais de Tarragona. És el cas 
de l’escultura Entrance a la Plaça Europa o l’obra Aqua et tempus,que forma part de 
l’exposició permanent del Museu d’Art Modern de la Diputació. Ha exposat en 
galeries i sales d’art d’arreu de Catalunya, l’Estat espanyol i molts altres països 
(Suïssa, Portugal, França, Estat Units, etc. » La Ciutat , Diari digital  10 de juliol de 
2021 17:47h 
 
Redacció, “La trajectòria de l’artista d’origen tarragoní, Tom Carr, ha estat aquest 
divendres protagonista al Museu d’Art Modern (MAMT) de la Diputació de 
Tarragona, espai que ha acollit la presentació del llibre 'Tom Carr. L'escultura 
mental: presència i contingència', de Raquel Medina, coeditat per la Diputació de 
Tarragona i Viena Edicions. Es tracta del volum 43 de la Colꞏlecció Tamarit. Artistes, 



persones vinculades al món de la cultura i amics de l’artista van omplir la sala 
d’actes del Museu per assistir a una conversa en què la crítica d’art i autora del llibre, 
Raquel Medina, ha reflexionat amb l’artista sobre l’essència de la seva obra i els 
diferents aspectes que es recullen a les pàgines del llibre. L’acte va comptar també 
amb les intervencions del diputat delegat del Servei d’Assistència al Ciutadà de la 
Diputació de Tarragona, Joan Josep Garcia i del director de Viena Edicions, Enric 
Viladot.L’obra de Raquel Medina explora les diverses creacions de l'artista i escultor 
i presenta un recorregut interpretatiu per l’àmplia trajectòria de l’escultor. S’hi 
aborden els aspectes que distingeixen l'obra de l'artista: l’experimentació amb 
l’espai, la minimització de la matèria i el protagonisme de la llum com a factor 
essencial.La presentació d’aquest llibre monogràfic se suma a l’exposició que el 
Museu d’Art Modern va dedicar a Tom Carr el primer trimestre de 2021 (L’Escultura 
Mental: presència i contingència) i vol ser un reconeixement públic a l'artista a 
Tarragona.L’obra de Tom Carr, artista visual de gran projecció internacional, es pot 
veure a diversos espais de Tarragona. És el cas de l’escultura Entrance a la Plaça 
Europa o l’obra Aqua et tempus, que forma part de l’exposició permanent del Museu 
d’Art Modern de la Diputació. Ha exposat en galeries i sales d'art d'arreu de 
Catalunya, l'Estat espanyol i molts altres països (Suïssa, Portugal, França, Estat 
Units, etc.) i ha impartit cursos a l'School of Visual Arts de Nova York, entre d’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. L’artista destaca per la seva obra escultòrica amb formes 
abstractes plenes de cromatisme, que juguen amb l'espai i amb allò eteri. 
Actualment Tom Carr té el seu estudi al Vallès i és professor de l'Escola Massana de 
Barcelona. Infocamp , 11 Juliol 2021 20:41 
 
Redacció, “Un libro repasa la obra del tarraconense Tom Carr, escultor de 
proyección mundial Tom Carr. L'escultura mental: es el libro en el que la crítica de 
arte Raquel Medina repasa la trayectoria del artista de origen tarraconense Tom 
Carr. En la publicación, coeditada por la Diputació de Tarragona y Viena Edicions, y 
que resulta el volumen 43 de la Colꞏleció Tamarit, la autora explora las diferentes 
creaciones del artista y escultor. Además, presenta un recorrido interpretativo por la 
amplia trayectoria de escultor. Se abordan los aspectos que distinguen la obra del 
artista: la experimentación con el espacio, la minimización de la materia y el 
protagonismo de la luz como factor esencial. El libro se presentó la semana pasada 
en un acto en el Museu d'Art Modern de la Diputació al que asistieron personas 
vinculadas al mundo de la cultura y amigos del artista. La obra de Tom Carr, artista 
visual de gran proyección internacional, se puede ver en diferentes espacios de 
Tarragona. Es el caso de la escultura Entrance en la plaza Europa o la obra Aqua et 
tempus, que forma parte de la exposición permanente del Museu d'Art Modern de la 
Diputació. El artista ha expuesto en galerías y salas de arte de toda Catalunya, el 
Estado y muchos otros países, como Suiza, Portugal, Francia o Estados Unidos. 
Diari de Tarragona, 12 de juliol de 2021 (p.40) 
 
Redacció, “ El llibre ‘Tom Carr. L’escultura mental’,presentat al Museu d’Art 
ModernLa trajectòria de l'artista d'origen tarragoní, Tom Carr, divendres va ser 
protagonista al Museu d'Art Modern, espai que va acollir la presentació del llibre Tom 
Carr. L'escultura mental: presència i contingència, de Raquel Medina, coeditat per la 
Diputació de Tarragona i Viena Edicions. Artistes, persones vinculades al món de la 
cultura i amics van omplir la sala d'actes del museu per assistir a una conversa en 
què la crítica d'art i autora del llibre va reflexionar amb l'artista sobre l'essència de la 
seva obra i els diferents aspectes del llibre. L'acte va comptar també amb les 
intervencions del diputat delegat del Servei d'Assistència al Ciutadà de la Diputació, 
Joan Josep Garcia, i del director de Viena Edicions, Enric Viladot. L'obra explora les 
diverses creacions de l'artista i presenta un recorregut interpretatiu per l'àmplia 



trajectòria de l'escultor. S'hi aborden els aspectes que el distingeixen: 
l'experimentació amb l'espai, la minimització de la matèria i el protagonisme de la 
llum com a factor essencial” Diari Més Tarragona 12 de juliol de 2021 (p.03) 
 
Redacció,  “Els retrats més personals de la pintora Ethel Martí, al Museu d'Art 
Modern de Tarragona 'La remor del silenci' es pot visitar al MAMT fins al 26 de 
setembre /Coincideix amb les mostres 'Antoni Torrell, un esperit lliure' i 'El teorema 
de Maslow'  “Una cinquantena de retrats de grans dimensions, així com un centenar 
més en miniatura, omplen de color una de les sales del primer pis del Museu d'Art 
Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT). Es tracta de l'exposició 'La remor del 
silenci', de la pintora Ethel Martí Estrada (Tarragona, 1943), en la qual immortalitza a 
través del pinzell persones del seu entorn més personal. La mostra, la tercera de 
caire temporal que es pot visitar simultàniament al MAMT aquest estiu, es configura 
com una única i gegantina composició, repartida en dos murs, a la que s'hi afegeixen 
altres obres complementàries en una tercera paret i en una vitrina. 'La remor del 
silenci' es podrà visitar fins al 26 de setembre. La inauguració va tenir lloc el dijous, 
15 de juliol, en un acte públic amb l'assistència de l'artista i la participació del diputat 
de Cultura de la Diputació de Tarragona, Joanjo Garcia; del crític d'art Manuel Allué, 
i del director del MAMT, Manel Margalef. Tots ells han destacat la força dels 
paisatges interior de l'autora, la seva extensa trajectòria com a pintora a dins i a fora 
del país, i les seves incursions amb l'escultura. La inauguració ha inclòs la visita 
comentada a l'exposició, seguint les normes de prevenció de la Covid-19. Una 
autora amb projecció internacional. Ethel Martí va estudiar a l'Escola Taller d'Art 
de Tarragona, centre que dècades més tard es convertiria en l'actual Escola d'Art i 
Disseny de la Diputació de Tarragona, i posteriorment va continuar la seva formació 
a l'Escola Massana i a l'acadèmia Sanvisens de Barcelona, on va rebre classes de 
les pintores Teresa Llàcer i Magda Folch. Posteriorment va viure uns anys als Estats 
Units i al Canadà, on va conèixer de prop la pintura del pop art, un moviment que li 
va interessar particularment, i també va rebre la influència dels primers artistes del 
grafit. En tornar, es va instalꞏlar a Eivissa. L'artista ha exposat en diferents espais 
culturals de la ciutat de Tarragona i de la resta de la demarcació, i també ho ha fet 
en altres indrets de Catalunya, l'estat i l'estranger. Un estiu d'art al MAMT. Amb 
aquesta mostra d'obres d'Ethel Martí ja són tres les exposicions temporals que es 
poden visitar al MAMT durant aquest estiu, fet que converteix el museu de la 
Diputació en un espai artístic clau per gaudir de l'art en els propers mesos. Les altres 
dues propostes són 'Antoni Torrell, un esperit lliure', dedicada a l'activista cultural del 
mateix nom, i 'El teorema de Maslow', amb obres dels artistes Ro Caminal, Àlvar 
Calvet, Rubén Perdomo, Jordi Martí Font, Alexandra Garcia, Vicky Benítez, Nikolai 
Vetoshkin, Alberto Barandiaran, Oier Gil, Peio Izcue i Fermín Díez de Ulzurrun. 
Aquestes dues exposicions són obertes fins al 5 de setembre. A tota aquesta oferta 
cultural temporal del MAMT, cal afegir-hi el conjunt d'obres que formen part de 
l'exposició permanent del museu del carrer de Santa Anna, d'autors i autores 
nascuts o vinculats a la demarcació de Tarragona i amb una projecció artística i 
personal que arriba molt més enllà. L'entrada al MAMT és de franc.” 
 
 
Redacció, “Els retrats més personals de la pintora Ethel Martí, al Museu d'Art 
Modern de Tarragona 'La remor del silenci' es pot visitar al Museu d'Art Modern de la 
Diputació de Tarragona fins al 26 de setembre. Una cinquantena de retrats de grans 
dimensions, així com un centenar més en miniatura, omplen de color una de les 
sales del primer pis del Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT). 
Es tracta de l’exposició ‘La remor del silenci’, de la pintora Ethel Martí Estrada 
(Tarragona, 1943), en la qual immortalitza a través del pinzell persones del seu 
entorn més personal. La mostra, la tercera de caire temporal que es pot visitar 
simultàniament al MAMT aquest estiu, es configura com una única i gegantina 



composició, repartida en dos murs, a la que s’hi afegeixen altres obres 
complementàries en una tercera paret i en una vitrina. ‘La remor del silenci’ es podrà 
visitar fins al 26 de setembre. Ethel Martí va estudiar a l’Escola Taller d’Art de 
Tarragona, centre que dècades més tard es convertiria en l’actual Escola d’Art i 
Disseny de la Diputació de Tarragona, i posteriorment va continuar la seva formació 
a l’Escola Massana i a l’acadèmia Sanvisens de Barcelona, on va rebre classes de 
les pintores Teresa Llàcer i Magda Folch. Posteriorment va viure uns anys als Estats 
Units i al Canadà, on va conèixer de prop la pintura del pop art, un moviment que li 
va interessar particularment, i també va rebre la influència dels primers artistes del 
grafit. En tornar, es va instalꞏlar a Eivissa. L’artista ha exposat en diferents espais 
culturals de la ciutat de Tarragona i de la resta de la demarcació, i també ho ha fet 
en altres indrets de Catalunya, l’estat i l’estranger. Amb aquesta mostra d’obres 
d’Ethel Martí ja són tres les exposicions temporals que es poden visitar al MAMT 
durant aquest estiu, fet que converteix el museu de la Diputació en un  espai artístic 
clau per gaudir de l’art en els propers mesos.  Les altres dues propostes són ‘Antoni 
Torrell, un esperit lliure’, dedicada a l’activista cultural del mateix nom, i ‘El teorema 
de Maslow’, amb obres dels artistes Ro Caminal, Àlvar Calvet, Rubén Perdomo, 
Jordi Martí Font, Alexandra Garcia, Vicky Benítez, Nikolai Vetoshkin, Alberto 
Barandiaran, Oier Gil, Peio Izcue i Fermín Díez de Ulzurrun.  Aquestes dues 
exposicions són obertes fins al 5 de setembre. A tota aquesta oferta cultural 
temporal del MAMT, cal afegir-hi el conjunt d’obres que formen part de l’exposició 
permanent del museu del carrer de Santa Anna, d’autors i autores nascuts o 
vinculats a la demarcació de Tarragona i amb una projecció artística i personal que 
arriba molt més enllà. L’entrada al MAMT (www.dipta.cat/mamt) és de franc. 
Tarragona Ràdio, 17 de juliol, 2021 
 
 
Antoni Ramos Llauradó, “La reformulació de la Biennal d'Art de la Diputació de TGN 
dispara la participació. El certamen ha rebut 241 obres, 188 més que en l'edició de 
l'any 2019. Èxit de participació de la Biennal d’Art de la Diputació de Tarragona que 
enguany ha rebut 241 obres, 188 més que en l'anterior edició celebrada l'any 2019. 
Segons ha explicat l'ens provincial en un comunicat, aquest increment és 
conseqüència de la reformulació que s'ha fet dels premis per tal d’impulsar-los i 
adaptar-los a les tendències creatives actuals. El jurat de la Biennal es va reunir el 
passat 16 de juliol per escollir les obres que s’exposaran a la mostra sobre el 
certamen que es podrà veure a partir de la tardor al Museu d’Art Modern de la 
Diputació de Tarragona (MAMT). Després de l'estiu, durant el mes de setembre, el 
tribunal tornarà a reunir-se i decidirà els guanyadors d’aquesta edició. De les 241 
obres que han presentat enguany, 42 són d’autors de la demarcació de Tarragona, 
107 d’artistes procedents d’altres indrets de Catalunya i la resta de diverses zones 
de la resta de l’Estat.  Un certamen que va néixer fa 77 anys. La Biennal d'Art de la 
Diputació de Tarragona va néixer fa 77 anys amb l'objectiu de potenciar la creativitat, 
atraure el talent i consolidar el Museu d'Art Modern com a motor i aparador de noves 
tendències artístiques. Ara, el certamen és referència a la demarcació de Tarragona 
i arreu del país i de la resta de l’Estat. Enguany, la convocatòria ha introduït diversos 
canvis. Un dels principals és la fusió dels dos premis que s’atorgaven fins ara —el 
Tapiró de pintura i el Julio Antonio d’escultura— en un de sol. En aquest sentit, s’han 
admès obres de qualsevol estil dins del concepte de les arts visuals, 
independentment de la seva disciplina i sense la necessitat d’atendre a cap 
classificació prèvia. L’objectiu d'aquests canvis és afavorir l’interès i la complicitat 
dels autors i autores i respondre a un canvi de paradigma observat en els darrers 
anys. Una altra novetat és la concessió de dos accèssits de 3.000 euros cadascun i 
la dotació de 600 euros per a les deu obres seleccionades per formar part de 
l’exposició sobre la Biennal.” Catalunya Dari, 22 de juliol de 2021 Digital 



Redacció, “La Biennal d’Art 2021 de la Diputació rep obres de 241 artistes de tot 
l’Estat La participació a la Biennal d’Art de la Diputació de Tarragona d’enguany ha 
crescut prop d’un 80%. El certamen ha rebut un total de 241 obres, 188 més que en 
l’anterior edició celebrada l’any 2019. Aquest increment respon a la reformulació dels 
premis que ha fet la institució per tal d’impulsar-los i adaptar-los a les tendències 
creatives actuals. La Biennal d’Art és un certamen de creació artística de referència 
a la demarcació de Tarragona i arreu del país i de l’Estat. De fet, de les 241 obres 
que s’hi han presentat enguany, 42 són d’autors de la demarcació de Tarragona, 107 
d’artistes procedents d’altres indrets de Catalunya i la resta de diverses zones de 
l’Estat.  El jurat de la Biennal es va reunir el 16 de juliol per escollir les obres que 
s’exposaran a la mostra sobre el certamen que es podrà veure a partir de la tardor al 
Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT). Al setembre, el tribunal 
es tornarà a reunir per decidir els guanyadors d’aquesta edició. Impulsada a través 
del MAMT de la Diputació, la Biennal d’Art va néixer fa 77 anys amb l’objectiu de 
potenciar la creativitat, atraure el talent i consolidar el Museu com a motor i aparador 
de noves tendències artístiques. Un dels principals canvis introduïts en la 
convocatòria d’enguany és la fusió dels dos premis que s’atorgaven fins ara (el 
Tapiró de pintura i el Julio Antonio d’escultura) en un de sol. En aquest sentit, 
enguany s’han admès obres de qualsevol estil dins del concepte de les arts visuals, 
independentment de la seva disciplina i sense la necessitat d’atendre a cap 
classificació prèvia. L’objectiu ha estat afavorir l’interès i la complicitat dels autors i 
autores i respondre a un canvi de paradigma observat en els darrers anys. Una altra 
novetat és la concessió de dos accèssits de 3.000 euros cadascun i la dotació de 
600 euros per a les deu obres seleccionades per formar part de l’exposició sobre la 
Biennal.” Guia de Reus, 22 de juliol de 2021 Digital 
Redacció, “La Biennal d’Art 2021 de la Diputació rep obres de 241 artistes de tot 
l’Estat La participació a la Biennal d’Art de la Diputació de Tarragona d’enguany ha 
crescut prop d’un 80%. El certamen ha rebut un total de 241 obres, 188 més que en 
l’anterior edició celebrada l’any 2019. Aquest increment respon a la reformulació dels 
premis que ha fet la institució per tal d’impulsar-los i adaptar-los a les tendències 
creatives actuals. La Biennal d’Art és un certamen de creació artística de referència 
a la demarcació de Tarragona i arreu del país i de l’Estat. De fet, de les 241 obres 
que s’hi han presentat enguany, 42 són d’autors de la demarcació de Tarragona, 107 
d’artistes procedents d’altres indrets de Catalunya i la resta de diverses zones de 
l’Estat.  El jurat de la Biennal es va reunir el 16 de juliol per escollir les obres que 
s’exposaran a la mostra sobre el certamen que es podrà veure a partir de la tardor al 
Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT). Al setembre, el tribunal 
es tornarà a reunir per decidir els guanyadors d’aquesta edició. Impulsada a través 
del MAMT de la Diputació, la Biennal d’Art va néixer fa 77 anys amb l’objectiu de 
potenciar la creativitat, atraure el talent i consolidar el Museu com a motor i aparador 
de noves tendències artístiques. Un dels principals canvis introduïts en la 
convocatòria d’enguany és la fusió dels dos premis que s’atorgaven fins ara (el 
Tapiró de pintura i el Julio Antonio d’escultura) en un de sol. En aquest sentit, 
enguany s’han admès obres de qualsevol estil dins del concepte de les arts visuals, 
independentment de la seva disciplina i sense la necessitat d’atendre a cap 
classificació prèvia. L’objectiu ha estat afavorir l’interès i la complicitat dels autors i 
autores i respondre a un canvi de paradigma observat en els darrers anys. Una altra 
novetat és la concessió de dos accèssits de 3.000 euros cadascun i la dotació de 
600 euros per a les deu obres seleccionades per formar part de l’exposició sobre la 
Biennal.” Setmanari de l’Ebre, Edició Digital, 22 de juliol de 2021 a les 17:00h 
 
Redacció, “Ethel Martí, una visión femenina a partir de sus retratos más intimistas 
Pintura. La tarraconense expone ‘La remor del silenci’ en el MAMT, tercera 
propuesta de la galería para este veran. Una imagen de la sala protagonizada por el 
mosaico de retratos. En su estudio escondido, Ethel Martí siempre ha pintado 



interiores. Nunca un paisaje. Nunca el mar, a pesar de que ha vivido frente a él 
durante muchos años,en Ibiza. Simplemente observa y pinta los muebles, así como 
los objetos que le rodean. Pienso que es una actitud de vida». Manuel Allué se 
refiere así a la manera de trabajar de la artista, a la que le unen lazos de parentesco. 
Críticode arte, Allué es también el comisario de la muestra La remor del silenci, que 
la tarraconense exponeen el Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona 
hasta el 26 de septiembre, en lo que constituye la tercera propuesta para disfrutar 
del arte en verano en la galería del carrer Santa Anna, en la Part Alta.La remor del 
silenci se compone de 55 retratos de personas conocidas de la pintora, más o 
menos cercanas a ella. «Siempre ha trabajado con la figura y este es un mosaico de 
los últimos tiempos. Se caracteriza por la potencia, ya que destacan los colores muy 
firmes, limpios, que utiliza desde hace muchos años. Colores de la tierra, ocres o el 
blauet, su preferido, que se ha convertido en emblema de la muestra, tanto en el 
catálogo como en la propia exposición», dice Allué. Efectivamente, colores vivos, 
tonos que recuerdan a la profundidad del océano y a la luz de la ciudad. Los 
inmortalizados por sus pinceles exhortan al visitante con la intención de la mirada, 
encuadrada en gafas multicolores; lucen innumerables sombreros y muestran algún 
dedo acusador. «En cierta manera son autorretratos. Se está pintando ella misma. 
Es un reflejo de lo que tiene delante», señala Allué. «Para mí es una pintura 
absolutamente de mujer que observa, que mira, pero que a su vez se siente 
observada, mirada. Y es un reflejo e incluso una obsesión. Una obsesión para 
acoger a la gente que le rodea y al mismo tiempo, por explicarse el mundo desde 
ella misma». Siguiendo con esta mirada femenina, una vitrina expone más de un 
centenar de pequeños cubos que presentan rostros de mujer cruzados por una 
gruesa línea roja, como si de una agresión se tratara. «Es visión de mujer luchadora, 
arte de mujer abierta, reivindicativa. Los cubos muestran que la mujer está 
eliminada, borrada », indica el comisario. En ellos es fácil interpretar el papel al que 
se ha relegado a la mujer en la sociedad. Finalmente, la tercera de las paredes viste 
con algunos de sus interiores. Ethel trabaja con materiales que ella misma elabora, 
con pigmentos naturales. «Tiene un empeño en lo que es la cocina del autor y 
siempre en un soporte duro, que prefiere a la tela». Así, madera o contrachapado «y 
las paredes de su casa. Su mundo está absolutamente pintado». Asimismo, crea 
esculturas, aunque ninguna se puede contemplar en la muestra. «Siempre ha 
rebuscado en fábricas abandonadas, en masías deshabitadas, en tiendas a punto de 
echar la persiana definitivamente... » El resultado son montajes que carecen de 
vocación escultórica. «Son inmensos juguetes sin darles más importancia, que se 
pueden encontrar apoyados en la pared o entre las hierbas. Siempre hay 
sorpresas». Ethel Martí nació y estudió en Tarragona. Posteriormente se fue a vivir a 
Estados Unidos y a Canadá, donde conoció el pop art, movimiento que le interesó 
particularmente. Y también recibió la influencia de los primeros artistas del grafiti. 
Con el tiempo volvió a Ibiza y a su ciudad natal. Paradójicamente, esta exposición 
cierra un ciclo vital y profesional. «En su trayectoria, más que de evolución, 
tendríamos que hablar de involución. De hecho, con la madurez se ha visto su 
propio yo. Es decir, toda esta galería de retratos, que podría ser infinita, está 
recuperando temas antiguos. Es un círculo. La seguridad del artista que tiene tras de 
sí una larga carrera», concluye Allué. Diari de Tarragona, 27 de juliol de 21021 (p. 
43) 
 
Redacció, MAMT. El Museu efervescent. Anunci exposicions: Teorema de Maslow, 
BADt 2021, Antoni Torrell, Ginzalo Lindín. 
Magazine Experinece, n. 6 juliol 2021 
 
Màrius Domingo, MAMT, Zona Zero i noves propostes. 
Artiga, revista d’art i pensament contemprani, núm 36, juliol 2021 (p. 13) 
 



Antonio Salcedo, “Tom Carr. El lloc i l’instant o l’espai del temps.  
Artiga, revista d’art i pensament contemprani, núm 36, juliol 2021 (p. 04) 
 
Anunci MAMT/Antoni Torrell i Teorema de Maslow 
Artiga, revista d’art i pensament contemprani, núm 36, juliol 2021. contraportada. 
Redacció, “El jurat de la Biennal d'Art de la Diputació de Tarragona (BADt 2021) ha 
seleccionat les tretze obres finalistes que optaran al premi d'aquesta edició. Els 
treballs seleccionats formaran part d'una exposició que es podrà visitar a finals 
d'octubre al Museu d'Art Modern de la Diputació (MAMT). La BADt 2021 ha rebut un 
total de 240 obres, 187 més que en l'anterior edició, celebrada l'any 2019. Aquest 
increment respon a la reformulació que ha fet la Diputació de Tarragona d'aquests 
premis amb l'objectiu d'impulsar-los i adaptar-los a les tendències creatives actuals i 
que ha permès obrir la convocatòria a altres disciplines i artistes. La Biennal d'Art és 
un certamen de creació artística de referència a la demarcació de Tarragona i arreu 
del país i de l'Estat. De fet, de les 240 obres que s'hi han presentat enguany, 42 són 
d'autors de la demarcació de Tarragona, 106 d'artistes procedents d'altres indrets de 
Catalunya i la resta de diverses zones de l'Estat. Rumbo a Eleusis, de Borja 
Santomé Rodríguez. - La font, de Pau Magrané Figuera. Plasma fantasma. Imago + 
Pupa, d'Ariadna Parreu Alberich. Bauzaun, de Svantje - Busshoff. Ventura, d'Anna 
Jornet Puig. Tierras raras, de María García Ruiz. Colorimetries de la Ribera d'Ebre, 
d'Olga Olivera Tabeni. L'ombra del núvol, de - Gerard Boyer Ballesteros. El balcón 
inverso, de Dionis Escorsa O'Callaghan. Donacions, de Matteo Guidi. El final de un 
vacío es el principio del otro, de Fermín Jiménez Landa. Temps suspès, d'Eduard 
Comelles Allué Alineaciones d'Àngela Cuadra Casas. Tarragona 21 Digital, 5 
d’agost de 2021 
 
 
Redacció, “El jurat de la Biennal d'Art de la Diputació de Tarragona (BADt 2021) ha 
seleccionat les tretze obres finalistes que optaran al premi d'aquesta edició. Els 
treballs seleccionats formaran part d'una exposició que es podrà visitar a finals 
d'octubre al Museu d'Art Modern de la Diputació (MAMT). La BADt 2021 ha rebut un 
total de 240 obres, 187 més que en l'anterior edició, celebrada l'any 2019. Aquest 
increment respon a la reformulació que ha fet la Diputació de Tarragona d'aquests 
premis amb l'objectiu d'impulsar-los i adaptar-los a les tendències creatives actuals i 
que ha permès obrir la convocatòria a altres disciplines i artistes. La Biennal d'Art és 
un certamen de creació artística de referència a la demarcació de Tarragona i arreu 
del país i de l'Estat. De fet, de les 240 obres que s'hi han presentat enguany, 42 són 
d'autors de la demarcació de Tarragona, 106 d'artistes procedents d'altres indrets de 
Catalunya i la resta de diverses zones de l'Estat. Rumbo a Eleusis, de Borja 
Santomé Rodríguez. - La font, de Pau Magrané Figuera. Plasma fantasma. Imago + 
Pupa, d'Ariadna Parreu Alberich. Bauzaun, de Svantje - Busshoff. Ventura, d'Anna 
Jornet Puig. Tierras raras, de María García Ruiz. Colorimetries de la Ribera d'Ebre, 
d'Olga Olivera Tabeni. L'ombra del núvol, de - Gerard Boyer Ballesteros. El balcón 
inverso, de Dionis Escorsa O'Callaghan. Donacions, de Matteo Guidi. El final de un 
vacío es el principio del otro, de Fermín Jiménez Landa. Temps suspès, d'Eduard 
Comelles Allué Alineaciones d'Àngela Cuadra Casas. Setmanari l’Ebre, Digital 5 
d'agost de 2021 a les 14:00h 
 
 
Redacció, “El jurat de la Biennal d'Art de la Diputació de Tarragona (BADt 2021) ha 
seleccionat les tretze obres finalistes que optaran al premi d'aquesta edició. Els 
treballs seleccionats formaran part d'una exposició que es podrà visitar a finals 
d'octubre al Museu d'Art Modern de la Diputació (MAMT). La BADt 2021 ha rebut un 
total de 240 obres, 187 més que en l'anterior edició, celebrada l'any 2019. Aquest 
increment respon a la reformulació que ha fet la Diputació de Tarragona d'aquests 



premis amb l'objectiu d'impulsar-los i adaptar-los a les tendències creatives actuals i 
que ha permès obrir la convocatòria a altres disciplines i artistes. La Biennal d'Art és 
un certamen de creació artística de referència a la demarcació de Tarragona i arreu 
del país i de l'Estat. De fet, de les 240 obres que s'hi han presentat enguany, 42 són 
d'autors de la demarcació de Tarragona, 106 d'artistes procedents d'altres indrets de 
Catalunya i la resta de diverses zones de l'Estat. Rumbo a Eleusis, de Borja 
Santomé Rodríguez. - La font, de Pau Magrané Figuera. Plasma fantasma. Imago + 
Pupa, d'Ariadna Parreu Alberich. Bauzaun, de Svantje - Busshoff. Ventura, d'Anna 
Jornet Puig. Tierras raras, de María García Ruiz. Colorimetries de la Ribera d'Ebre, 
d'Olga Olivera Tabeni. L'ombra del núvol, de - Gerard Boyer Ballesteros. El balcón 
inverso, de Dionis Escorsa O'Callaghan. Donacions, de Matteo Guidi. El final de un 
vacío es el principio del otro, de Fermín Jiménez Landa. Temps suspès, d'Eduard 
Comelles Allué Alineaciones d'Àngela Cuadra Casas. La Guia de Reus, Digital 5 
d'agost de 2021 
 
 
Redacció, “El jurat de la Biennal d'Art de la Diputació de Tarragona (BADt 2021) ha 
seleccionat les tretze obres finalistes que optaran al premi d'aquesta edició. Els 
treballs seleccionats formaran part d'una exposició que es podrà visitar a finals 
d'octubre al Museu d'Art Modern de la Diputació (MAMT). La BADt 2021 ha rebut un 
total de 240 obres, 187 més que en l'anterior edició, celebrada l'any 2019. Aquest 
increment respon a la reformulació que ha fet la Diputació de Tarragona d'aquests 
premis amb l'objectiu d'impulsar-los i adaptar-los a les tendències creatives actuals i 
que ha permès obrir la convocatòria a altres disciplines i artistes. La Biennal d'Art és 
un certamen de creació artística de referència a la demarcació de Tarragona i arreu 
del país i de l'Estat. De fet, de les 240 obres que s'hi han presentat enguany, 42 són 
d'autors de la demarcació de Tarragona, 106 d'artistes procedents d'altres indrets de 
Catalunya i la resta de diverses zones de l'Estat. Rumbo a Eleusis, de Borja 
Santomé Rodríguez. - La font, de Pau Magrané Figuera. Plasma fantasma. Imago + 
Pupa, d'Ariadna Parreu Alberich. Bauzaun, de Svantje - Busshoff. Ventura, d'Anna 
Jornet Puig. Tierras raras, de María García Ruiz. Colorimetries de la Ribera d'Ebre, 
d'Olga Olivera Tabeni. L'ombra del núvol, de - Gerard Boyer Ballesteros. El balcón 
inverso, de Dionis Escorsa O'Callaghan. Donacions, de Matteo Guidi. El final de un 
vacío es el principio del otro, de Fermín Jiménez Landa. Temps suspès, d'Eduard 
Comelles Allué Alineaciones d'Àngela Cuadra Casas. Altafulla ràdio, 05/08/2021, 
Digital 
 
 
Redacció, “El jurat de la Biennal d'Art de la Diputació de Tarragona (BADt 2021) ha 
seleccionat les tretze obres finalistes que optaran al premi d'aquesta edició. Els 
treballs seleccionats formaran part d'una exposició que es podrà visitar a finals 
d'octubre al Museu d'Art Modern de la Diputació (MAMT). La BADt 2021 ha rebut un 
total de 240 obres, 187 més que en l'anterior edició, celebrada l'any 2019. Aquest 
increment respon a la reformulació que ha fet la Diputació de Tarragona d'aquests 
premis amb l'objectiu d'impulsar-los i adaptar-los a les tendències creatives actuals i 
que ha permès obrir la convocatòria a altres disciplines i artistes. La Biennal d'Art és 
un certamen de creació artística de referència a la demarcació de Tarragona i arreu 
del país i de l'Estat. De fet, de les 240 obres que s'hi han presentat enguany, 42 són 
d'autors de la demarcació de Tarragona, 106 d'artistes procedents d'altres indrets 
de Catalunya i la resta de diverses zones de l'Estat. Rumbo a Eleusis, de Borja 
Santomé Rodríguez. - La font, de Pau Magrané Figuera. Plasma fantasma. Imago + 
Pupa, d'Ariadna Parreu Alberich. Bauzaun, de Svantje - Busshoff. Ventura, d'Anna 
Jornet Puig. Tierras raras, de María García Ruiz. Colorimetries de la Ribera d'Ebre, 
d'Olga Olivera Tabeni. L'ombra del núvol, de - Gerard Boyer Ballesteros. El balcón 
inverso, de Dionis Escorsa O'Callaghan. Donacions, de Matteo Guidi. El final de un 



vacío es el principio del otro, de Fermín Jiménez Landa. Temps suspès, d'Eduard 
Comelles Allué Alineaciones d'Àngela Cuadra Casas. Tarragona Ràdio, 
05/08/2021, Digital 
 
 
Redacció, “El jurat de la Biennal d'Art de la Diputació de Tarragona (BADt 2021) ha 
seleccionat les tretze obres finalistes que optaran al premi d'aquesta edició. Els 
treballs seleccionats formaran part d'una exposició que es podrà visitar a finals 
d'octubre al Museu d'Art Modern de la Diputació (MAMT). La BADt 2021 ha rebut un 
total de 240 obres, 187 més que en l'anterior edició, celebrada l'any 2019. Aquest 
increment respon a la reformulació que ha fet la Diputació de Tarragona d'aquests 
premis amb l'objectiu d'impulsar-los i adaptar-los a les tendències creatives actuals i 
que ha permès obrir la convocatòria a altres disciplines i artistes. La Biennal d'Art és 
un certamen de creació artística de referència a la demarcació de Tarragona i arreu 
del país i de l'Estat. De fet, de les 240 obres que s'hi han presentat enguany, 42 són 
d'autors de la demarcació de Tarragona, 106 d'artistes procedents d'altres indrets de 
Catalunya i la resta de diverses zones de l'Estat. Rumbo a Eleusis, de Borja 
Santomé Rodríguez. - La font, de Pau Magrané Figuera. Plasma fantasma. Imago + 
Pupa, d'Ariadna Parreu Alberich. Bauzaun, de Svantje - Busshoff. Ventura, d'Anna 
Jornet Puig. Tierras raras, de María García Ruiz. Colorimetries de la Ribera d'Ebre, 
d'Olga Olivera Tabeni. L'ombra del núvol, de - Gerard Boyer Ballesteros. El balcón 
inverso, de Dionis Escorsa O'Callaghan. Donacions, de Matteo Guidi. El final de un 
vacío es el principio del otro, de Fermín Jiménez Landa. Temps suspès, d'Eduard 
Comelles Allué Alineaciones d'Àngela Cuadra Casas. Bonart, 05/08/2021, Digital 
 
 
Redacció, “El Corembe inicia una campanya per defensar el valor artístic del 
monument franquista de l’Ebre  "Ens trobem amb un monument d’un valor artístic 
inqüestionable, fet per un escultor reconegut i de renom internacional", sosté el 
colꞏlectiu. El Colꞏ lectiu per la Reinterpretació del Monument a la Batalla de 
l’Ebre (Corembe) ha iniciat una campanya per reivindicar “el valor artístic” de l’obra i 
del seu autor, l’escultor Lluís Mª Saumells. El moviment ha editat un díptic en què 
lloa el prestigi de l’escultor, qui va ser director del Museu d’Art de la Diputació de 
Tarragona. També hi recull alguns esbossos i detalla les descripcions que en va fer 
Saumells dels diferents elements que composen el monument. Així mateix, compila 
algunes referències de persones vinculades a l’obra o a l’arquitectura i l’art a l'entorn 
del seu valor artístic. 
“Hem volgut fer un recull dels elements més rellevants i del seu significat, lligats a la 
personalitat de l’autor. Òbviament sense este coneixement de l’autor és impossible 
valorar el monument en tota la seua extensió”, exposa el Corembe en una nota de 
premsa. Hi afegix que “un cop trets els elements, l’any 1986, afegits i que feien 
referència al dictador Franco, ens trobem amb un monument d’un valor artístic 
inqüestionable, fet per un escultor reconegut i de renom internacional. No 
entenem les raons d’una descatalogació sense fonament jurídic i per tant “forçada” 
d’este monument”.  De fet, l’entitat sosté que precisament “el valor artístic ha de ser 
ressaltat a la hora de protegir-lo, tal com diu la llei de Memòria Històrica”.   Així 
mateix, apunta que un coneixement més exhaustiu de l’escultor hagués fet 
desaparèixer “l’estigma” del monòlit franquista. “El Monument a la Batalla de l’Ebre 
va ser dissenyat i inaugurat en etapa franquista, com molts d’altres, no obstant la 
seua monumentalitat no es troba enlloc i pot formar part, un cop reinterpretat, del 
patrimoni artístic de la ciutat de Tortosa”, remarca.El Corembe conclou apelꞏlant a la 
“responsabilitat” per valorar la vessant artística del monument i recorda el resultat de 
la consulta popular favorable a reinterpretar-lo: “Cal  respectar la voluntat popular, 
com a element democràtic, de pau i concòrdia”, apunta la nota.  
Aguaita.cat, Tortosa | 5 d'agost de 2021 a les 19:17  



 
 
Redacció, BADt2021 El jurat de la Biennal d’Art tria 13 obres finalistes. Formaran 
part d’una mostra que s’exposarà al Museu d’Art de la Diputació de Tarragona a 
partir de l’octubre. El jurat de la Biennal d'Art de la Diputació de Tarragona (BADt 
2021) ha seleccionat les tretze obres finalistes que optaran al premi d'aquesta edició. 
Els treballs seleccionats formaran part d'una exposició que es podrà visitar a finals 
d'octubre al Museu d'Art Modern de la Diputació (MAMT).  La BADt 2021 ha rebut un 
total de 240 obres, 187 més que en l'anterior edició celebrada l'any 2019. La Biennal 
d'Art és un certamen de creació artística de referència a la demarcació de Tarragona 
i arreu del país i de l'Estat. De fet, de les 240 obres que s'hi han presentat enguany, 
42 són d'autors de la demarcació de Tarragona, 106 d'artistes procedents d'altres 
indrets de Catalunya i la resta de diverses zones de l'Estat.  La Biennal d'Art va 
néixer fa 77 anys amb l'objectiu de potenciar la creativitat, atraure el talent i 
consolidar el Museu com a motor i aparador de noves tendències artístiques. Un 
dels principals canvis introduïts en la convocatòria d'enguany és la fusió dels dos 
premis que s'atorgaven fins ara (el Tapiró de pintura i el Julio Antonio d'escultura) en 
un de sol. Enguany s'han admès obres de qualsevol estil dins del concepte de les 
arts visuals, independentment de la seva disciplina i sense la necessitat d'atendre a 
cap classificació prèvia. L'objectiu ha estat afavorir l'interès i la complicitat dels 
autors i autores i respondre a un canvi de paradigma observat en els darrers anys. 
Una altra novetat és la concessió de dos accèssits de 3.000 euros i la dotació de 600 
euros per a les deu obres seleccionades per formar part de l'exposició sobre la 
Biennal. Els autors que signen les 13 obres finalistes són : Eduard Comelles Allué, 
Àngela Cuadra Casas, Borja Santomé Rodríguez, Pau Magrané Figuera, Ariadna 
Parreu Alberich, Svantje Busshoff, Anna Jornet Puig, María Garcías Ruiz, Olga 
Olivera Tabeni, Gerard Boyer Ballesteros, Dionís escorsa O’Callaghan, Matteo Guidi 
i Fermín Jiménez Landa.” Diari de Tarragona, 6 d’agost 2021 (p. 43)  
Redacció, “El jurat de la Biennal d'Art de la Diputació de Tarragona (BADt 2021) ha 
seleccionat les tretze obres finalistes que optaran al premi d'aquesta edició. Els 
treballs seleccionats formaran part d'una exposició que es podrà visitar a finals 
d'octubre al Museu d'Art Modern de la Diputació (MAMT). La BADt 2021 ha rebut un 
total de 240 obres, 187 més que en l'anterior edició celebrada l'any 2019. La Biennal 
és un certamen de creació artística de referència a la demarcació de Tarragona i 
arreu del país i de l'Estat. Els tretze artistes seleccionats per les seves obres han 
estat: Eduard Comelles Allué, Àngela Cuadra Casas, Borja Santomé Rodríguez, Pau 
Magrane Figuera, Ariadna Parreu Alberich, Anna Jornet Puig, María García Ruiz, 
Olga Olivera Tabeni, Gerard Boyer Ballesteros, Dionís Escorsa O'Callaghan, Matteo 
Guidi i Fermín Jiménez Landa.” Més Tarragona, 6 d’agost de 2021 (p.06) 
 
 
Redacció, “El jurat de la Biennal d'Art de la Diputació de Tarragona (BADt 2021) ha 
seleccionat les tretze obres finalistes que optaran al premi d'aquesta edició. Els 
treballs seleccionats formaran part d'una exposició que es podrà visitar a finals 
d'octubre al Museu d'Art Modern de la Diputació (MAMT). La BADt 2021 ha rebut un 
total de 240 obres, 187 més que en l'anterior edició, celebrada l'any 2019. Aquest 
increment respon a la reformulació que ha fet la Diputació de Tarragona d'aquests 
premis amb l'objectiu d'impulsar-los i adaptar-los a les tendències creatives actuals i 
que ha permès obrir la convocatòria a altres disciplines i artistes. La Biennal d'Art és 
un certamen de creació artística de referència a la demarcació de Tarragona i arreu 
del país i de l'Estat. De fet, de les 240 obres que s'hi han presentat enguany, 42 són 
d'autors de la demarcació de Tarragona, 106 d'artistes procedents d'altres indrets 
de Catalunya i la resta de diverses zones de l'Estat. Rumbo a Eleusis, de Borja 
Santomé Rodríguez. - La font, de Pau Magrané Figuera. Plasma fantasma. Imago + 
Pupa, d'Ariadna Parreu Alberich. Bauzaun, de Svantje - Busshoff. Ventura, d'Anna 



Jornet Puig. Tierras raras, de María García Ruiz. Colorimetries de la Ribera d'Ebre, 
d'Olga Olivera Tabeni. L'ombra del núvol, de - Gerard Boyer Ballesteros. El balcón 
inverso, de Dionis Escorsa O'Callaghan. Donacions, de Matteo Guidi. El final de un 
vacío es el principio del otro, de Fermín Jiménez Landa. Temps suspès, d'Eduard 
Comelles Allué Alineaciones d'Àngela Cuadra Casas. Nova Conca, 6 d’agost de 
2021 
 
Redacció, “ Les tretze obres finalistes que optaran al premi de la Biennal d’Art de la 
Diputació. Les obres formaran part d’una mostra que s’exposarà a partir de l'octubre 
al Museu d’Art Modern de la Diputació.  El jurat de la Biennal d’Art de la Diputació de 
Tarragona (BADt 2021) ha seleccionat les tretze obres finalistes que optaran al 
premi d’aquesta edició. Els treballs seleccionats formaran part d’una exposició que 
es podrà visitar a finals d’octubre al Museu d’Art Modern de la Diputació (MAMT). La 
BADt 2021 ha rebut un total de 240 obres, 187 més que en l’anterior edició 
celebrada l’any 2019. Aquest increment respon a la reformulació que ha fet la 
Diputació de Tarragona d’aquests premis amb l’objectiu d’impulsar-los i adaptar-los a 
les tendències creatives actuals i que ha permès obrir la convocatòria a altres 
disciplines i artistes. La Biennal d’Art és un certamen de creació artística de 
referència a la demarcació de Tarragona i arreu del país i de l’Estat. De fet, de les 
240 obres que s’hi han presentat enguany, 42 són d’autors de la demarcació de 
Tarragona, 106 d’artistes procedents d’altres indrets de Catalunya i la resta de 
diverses zones de l’Estat. Finalistes Biennal d’Art 2021:  Temps suspès d’Eduard 
Comelles Allué. Alineaciones d’Àngela Cuadra Casas. Rumbo a Eleusis de Borja 
Santomé Rodríguez. La Font de Pau Magrane Figuera. Plasma fantasma. Imago + 
Pupa d’Ariadna Parreu Alberich. Bauzaun de Svantje Busshoff. Ventura d’Anna 
Jornet Puig. Tierras raras de María García Ruiz. Colorimetries de la Ribera 
d’Ebre d’Olga Olivera Tabeni. L’ombra del núvol de Gerard Boyer Ballesteros 
El balcón inverso de Dionis Escorsa O’Callaghan. Donacions de Matteo Guidi 
El final de un vacío es el principio del otro de Fermín Jiménez Landa.  El Vallenc 
Digital 7 agost 2021 
 
Redacció, “Els retrats més personals d’Ethel Martí al MAMT. ‘La remor del silenci’ es 
pot visitar al Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona fins al 26 de 
setembre. Coincideix amb les mostres ‘Antoni Torrell, un esperit lliure’ i ‘El teorema 
de Maslow’, obertes fins al 5 de setembre.Una cinquantena de retrats de grans 
dimensions, així com un centenar més en miniatura, omplen de color una de les 
sales del primer pis del Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT). 
Es tracta de l’exposició ‘La remor del silenci’, de la pintora Ethel Martí Estrada 
(Tarragona, 1943), en la qual immortalitza a través del pinzell persones del seu 
entorn més personal. La mostra, la tercera de caràcter temporal que es pot visitar 
simultàniament al MAMT aquest estiu, es configura com una única i gegantina 
composició, repartida en dos murs, a la que s’hi afegeixen altres obres 
complementàries en una tercera paret i en una vitrina. ‘La remor del silenci’ es podrà 
visitar fins al 26 de setembre. La inauguració ha tingut lloc aquest dijous, 15 de juliol, 
en un acte públic amb l’assistència de l’artista i la participació del diputat de Cultura 
de la Diputació de Tarragona, Joanjo Garcia; del crític d’art Manuel Allué, i del 
director del MAMT, Manel Margalef. Tots ells han destacat la força dels paisatges 
interior de l’autora, la seva extensa trajectòria com a pintora a dins i a fora del país, i 
les seves incursions amb l’escultura. La inauguració ha inclòs la visita comentada a 
l’exposició, seguint les normes de prevenció de la Covid-19. Una autora amb 
projecció internacional 
Ethel Martí va estudiar a l’Escola Taller d’Art de Tarragona, centre que dècades més 
tard es convertiria en l’actual Escola d’Art i Disseny de la Diputació de Tarragona, i 
posteriorment va continuar la seva formació a l’Escola Massana i a l’acadèmia 
Sanvisens de Barcelona, on va rebre classes de les pintores Teresa Llàcer i Magda 



Folch. Posteriorment va viure uns anys als Estats Units i al Canadà, on va conèixer 
de prop la pintura del pop art, un moviment que li va interessar particularment, i 
també va rebre la influència dels primers artistes del grafit. En tornar, es va instalꞏlar 
a Eivissa. L’artista ha exposat en diferents espais culturals de la ciutat de Tarragona 
i de la resta de la demarcació, i també ho ha fet en altres indrets de Catalunya, 
l’estat i l’estranger. Un estiu d’art al MAMT Amb aquesta mostra d’obres d’Ethel 
Martí ja són tres les exposicions temporals que es poden visitar al MAMT durant 
aquest estiu, fet que converteix el museu de la Diputació en un espai artístic clau per 
gaudir de l’art en els propers mesos. Les altres dues propostes són ‘Antoni Torrell, 
un esperit lliure’, dedicada a l’activista cultural del mateix nom, i ‘El teorema de 
Maslow’, amb obres dels artistes Ro Caminal, Àlvar Calvet, Rubén Perdomo, Jordi 
Martí Font, Alexandra Garcia, Vicky Benítez, Nikolai Vetoshkin, Alberto Barandiaran, 
Oier Gil, Peio Izcue i Fermín Díez de Ulzurrun. Aquestes dues exposicions són 
obertes fins al 5 de setembre. A tota aquesta oferta cultural temporal del MAMT, cal 
afegir-hi el conjunt d’obres que formen part de l’exposició permanent del museu del 
carrer de Santa Anna, d’autors i autores nascuts o vinculats a la demarcació de 
Tarragona i amb una projecció artística i personal que arriba molt més enllà. 
L’entrada al MAMT (www.dipta.cat/mamt) és de franc. BONART Digital 8 d’agost 
2021 
 
Redacció, “Onze artistes exposen ‘Teorema de Maslow’ al MAMT TarragonaUna 
nova proposta expositiva referma el Museu d’Art Modern de la Diputació de 
Tarragona (MAMT) com a focus cultural de la ciutat de Tarragona i del conjunt de la 
demarcació. El centre acull l’exposició temporal ‘El teorema de Maslow Núm. 1.1 #El 
triomf de la por’, una mostra, en la qual onze autors i autores reflexionen, a través de 
l’art, sobre els diferents estadis de la piràmide creada pel psicòleg Abraham Maslow. 
L’exposició es complementa amb una publicació, un fanzine, que en aquesta edició 
duu el número 1 i està dedicat a la por.Mitjançant textos, fotografies i altres recursos 
artístics, els diferents artistes (Ro Caminal, Àlvar Calvet, Rubèn Perdomo, Jordi 
Martí Font, Alexandra Garcia, Vicky Benítez, Nikolai Vetoshkin, Alberto Barandiaran, 
Oier Gil, Peio Izcue i FermínDíez de Ulzurrun) presenten “veritats de vegades 
semblants i de vegades diferents que conformen una veritat d’ordre superior”, 
segons destaquen com a introducció a la mostra. Els artistes pertanyen als 
colꞏlectius La Trastera, establerta a Catalunya, i Maslow Indústries, amb seu a 
Pamplona. L’exposició s’ha inaugurat en un acte presidit pel diputat de Cultura de la 
Diputació, Joan Josep Garcia, qui ha destacat que “aquest treball artístic utilitza el 
moment actual per parlar sobre la idea de la por, un sentiment que tots, en més o 
menys intensitat, hem experimentat al llarg d’aquests mesos de pandèmia”. Segons 
ha afegit, el MAMT “ha continuat treballant durant el confinament per obrir espais 
quan ja ha estat possible, per donar veu als artistes i valorar l’essencialitat del fet 
cultural”. A la presentació també han participat els artistes Àlvar Calvet i Fermín Díez 
de Ulzurrun i el director del MAMT, Manel Margalef. ‘El teorema de Maslow Núm. 1.1 
#El triomf de la por’ es pot visitar fins al 5 de setembre. Coincideix amb la mostra 
dedicada al gestor i activista cultural, pintor, ilꞏlustrador, dissenyador i escenògraf 
Antoni Torrell, oberta al públic fins a la mateixa data.” BONART Digital   10 agost 
2021 
 
 
 
Alexandre Nadal, “Un total de 8.000 persones ja han passat pel Museu d'Art Modern 
de Tarragona (MAMT) enguany, xifra que contrasta amb els 9.603 visitants que va 
rebre el museu durant tot l'any 2020, marcat per la pandèmia. El Museu, a més, ja té 
totes les reserves completes pels grups escolars del curs 2021 i 2022 i es preveu 
que s'arribi a 4.500 escolars, una xifra que iguala les temporades prepandèmia. 
Això, sense contar les activitats familiars planificades pel Museu, que tenen lloc els 



caps de setmana. El museu va estar fent horari d'hivern -tancant a les 18.00- fins a 
Setmana Santa, a partir d'aleshores tanca a les 20.00. Durant el 2020 el museu va 
romandre tancat des del març fins al juliol, fet que va reduir considerablement la xifra 
de visitants. Per aquest motiu, els grups escolars, l'any 2020, es van reduir a la 
meitat i la galeria d'art va aprofitar el mes de juny per treballar a porta tancada per 
adequar i renovar les sales. Enguany, en canvi, el museu ha experimentat un 
augment de visitants. Els turistes predominants d'aquest 2021 al museu han estat 
procedents de França, i també el turisme nacional, vingut d'Espanya i Catalunya. La 
cap de projecte de difusió del Museu d'Art Modern de Tarragona, Marisa Suárez, va 
fer una valoració positiva de les xifres d'assistència i va destacar que aquestes van 
en la línia de la normalitat. «Pensem que anem cap a una normalitat, malgrat la 
pandèmia, hem fet moltes tasques de treball virtual amb les escoles, hem donat 
servei amb activitats com el MAMT Pedagògic Take Away, hem fet connexions amb 
escoles, reunions amb Zoom», va apuntar.  «Les reserves estan fetes per tot el curs 
2021 i 2022», va assenyalar, recalcant també que ja tenen planificades les activitats 
familiars dels caps de setmana. Marisa Suárez també va afegir que «s'ha 
incrementat l'activitat expositiva del museu».La pandèmia de covid-19, però, no va 
aturar l'activitat del museu. La sala d'exposicions va apostar per la digitalització dels 
continguts per tal que aquests poguessin ser accessibles per les escoles i pensant 
també en totes les edats del procés educatiu. Projectes com el MAMT Pedagògic 
Take Away va facilitar recursos educatius i activitats inspirades en aquelles que 
formen part del catàleg del museu, però adaptades per a poder ser treballades a 
l'aula. Les diferents eines, activitats i recursos educatius estan adaptats en funció de 
l'edat dels alumnes i van des d'un passeig per la ciutat per introduir els més petits als 
monuments escultòrics de la ciutat fins a una escape room virtual dirigida a es 
tudiants d'ESO i batxillerat. La galeria d'art ha estat visitada principalment pel turisme 
nacional i el francès .” Diari Més Tarragona, 26 d’agost de 2021 (p. 05) 
 
 
Redacció, “El llibre ‘Punt i a Part, Homenatge a Antoni Torrell’ es presenta el 2 de 
setembre al MAMTEl proper dijous 2 de setembre a les 19.30 hores tindrà lloc la 
presentació del llibre Punt i a part, Homenatge a Antoni Torrell al Museu d'Art 
Modern de Tarragona. L'acte anirà a càrrec del periodista i escriptor Pep Blay. 
També intervindrà Joaquim Martín, coautor del llibre. L'aforament a l'acte serà limitat 
i és necessària realitzar una reserva prèvia com a mesura de prevenció. El llibre és 
un homenatge a Antoni Torrell, artista i membre fundador de la Gent del Llamp i una 
de les ànimes de la galeria-cafè Poetes que tanta empremta ha deixat en la cultura 
de Tarragona. El llibre vol retre-li homenatge i conservar la memòria de l'artista, que 
va traspassar el passat 17 de novembre de 2019. Diari Més Tarragona, 26 d’agost 
de 2021 (p. 05) 
 
Cinta S. Bellmunt, “Homenatge a Antoni Torrell, artista incansable i minuciós Aquella 
nit de tardor feia fred. No era gaire tard, però els carrers de la Part Alta de Tarragona 
estaven buits i foscos. Jo feia poc que havia arribat de Barcelona, el juliol del 1986, i 
m'havia instalꞏlat a viure en aquesta ciutat. Aquell dia havia quedat amb un artista, 
l'Anton Roca, per anar a fer una copa en un local on es reunien persones del món de 
l'art, de la literatura, del teatre... Hi havia un nucli central que es trobaven 
pràcticament cada dia i eren membres del Colꞏlectiu La Gent del Llamp; l'Anton me'ls 
volia presentar perquè jo en aquella època era periodista de Cultura i em podia 
interessar seguir l'activitat que duien a terme. Després de caminar una estona vam 
arribar a un carreró sense sortida on hi havia el Cafè Poetes. Hi vam entrar i de 
seguida aquell local, una petita joia, em va captivar. Era preciós, tot estava molt 
cuidat i concebut amb gust. Sonava música de qualitat i el to de les converses era 
suau. Regentaven el Cafè Poetes una parella, el Joaquim Martín i l'Antoni Torrell. 
Amb molta ilꞏlusió, i una gran dosi d'atreviment, l'any 1978 havien obert aquest local 



que traspuava art i literatura per totes bandes, en una àrea degradada de la ciutat. 
Així va ser com vaig conèixer al Toni, que havia pintat ell mateix el seu cafè, i era 
alhora un mestre del collage, encara que les seves obres aconseguides amb el 
ròtring són també una meravella. Ell tenia molts dots de ilꞏlustrador, escenògraf, 
cartellista i dissenyador de vestuari. Aquest estiu, en el context de l'exposició abans 
esmentada, es va presentar el catàleg corresponent i ara, aquest dijous 2 de 
setembre, es fa públic el llibre Punt i a part. Homenatge a Antoni Torrell, en un acte 
al MAMT. És una publicació colꞏlectiva en la qual hi he participat i ha estat un plaer i 
un privilegi ferho juntament amb Josep Lluís Savall, Pere Anguera, Àngels Torras, 
Magí Sunyer, Lurdes Malgrat, Xavier Amorós Corbella, Pere Anguera, Odile Arqué, 
Margarida Aritzeta, Joan Cavallé, Olga Xirinacs, Montserrat Palau, Adam Manyé, 
Isabel Ortega, Fermí Roig, Jordi Cervera, Cinta Mulet i Joaquin Martín. Ambdues 
publicacions sumades a l'exposició permeten tenir un tast de com era el nostre 
estimat i enyorat Toni Torrell. De la seva obra m'ha impressionat sempre la 
paciència i la cura que tenia pel detall, la precisió amb què anava elaborant les obres 
i la seva capacitat per expressar també els seus sentiments, les seves pors, la seva 
estimació per determinades persones, la seva visió del món i els corrents artístics 
que admirava. L'exposició, el catàleg i el llibre ens permeten fer un recorregut per 
part de la seva faceta artística, però també pels seus somnis, per les seves 
reivindicacions socials, per allò que el turmentava. Alhora, i sens dubte, és una bona 
manera de començar a recuperar i reivindicar l'obra d'un artista de proximitat amb 
projecció internacional, perquè la seva obra ha traspassat fronteres.  
DiariMés - 31  d’agost de 2021 (p.12) 
 
Redacció, « Tarragona. Museu d’Art Modern. Hasta el 5 de septiembre de 2021. La 
exposición “Antoni Torrell, un espíritu libre” encuentra en las salas del MAMT un 
espacio de expresión a través de una selección de collages e imágenes 
sorprendentes que cuetionan las realidad. Torrrell cultiva un lenguaje personal que 
desarrolla una crítica del mundo de la cultura. Al mismo tiempo, el museo acoge la 
exposición colectiva e intersiciplinar “el teorema de Maslow” en la que una 
conjunción de artistas como Ro Caminal, Alvar Calvet Castells, Rubén Perdomo, 
Jordi Martí Font, Alexandra Garcia, Vicky Benítez, Nikoly Vetoshkin, Alberto 
Barandiaran, Oier Gil o Peio Izcue Basail refexionan acerca del miedo y de la època 
que nos ha tocado vivir.” Revistart, revista de las artes, núm. 205 2021 (p.57) 
 
 
 
 
Magí, Sunyer, “Doble Homenatge a Toni Torrell. La majoria de la població 
propera i alguna de més llunyana recorda Antoni Torrell com a bàrman i ànima del 
bar nocturn Poetes Un artista no s’explica en unes quantes línies. Ara 
teniu una doble ocasió de conèixer-lo en el llibre d’ofrena i en l’exposició. Avui, 
dijous, 2 de setembre, al Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona es 
prePunt i a part senta el llibre coral , dedicat a Antoni Torrell. Allí mateix, pocs dies 
després, es clausurarà l'exposició d'obra seva que es va inaugurar just abans de 
Sant Joan. Aquelles persones que encara no han vist l'exposició, faran bé d'assistir a 
l'acte i aprofitar-ho per visitar les dues sales que compendien una intensa vida 
d'artista. La pandèmia obliga a reservar plaça amb temps i temo que no en queden 
gaires. Quan el Toni va morir, els que ara integrem La Gent del Llamp no vam 
esperar gaire per preparar el llibre. No tan sols perquè «li ho devíem» –va formar 
part del colꞏlectiu durant molts anys i quan ho va deixar hi va continuar colꞏlaborant, 
sobretot a les cobertes dels llibres– sinó sobretot perquè en teníem ganes. Sense la 
colꞏlaboració del Joaquim Martín, parella del Toni i autor del millor text del llibre, ni 
ho hauríem pogut ni, possiblement, ho hauríem volgut fer. La majoria de la població 
propera i alguna de més llunyana recorda Antoni Torrell com a bàrman i ànima –una 



de les dues ànimes– del bar nocturn Poetes que poc temps després que rebentés el 
cagaeslàstics van obrir en un passatge del carrer de sant Llorenç, just on ara hi ha el 
restaurant Les Coques, que conserva la part major de la decoració del bar, obra del 
Toni. Cadascú dels que en alguna ocasió o molt sovint hi van concórrer té el seu 
propi record sentimental i vital d'un bar absolutament extraordinari, però no és de 
cerveses i whiskys, ni de carnavals ni dels molts actes culturals que s'hi van celebrar 
que ara vull parlar sinó d'aquell artista d'Alcover que, com que sempre l'art s'ha 
valorat menys que l'alcohol, servia copes en un local diferent d'una part alta de 
Tarragona que encara era un poble ple de clarobscurs dintre d'una ciutat que llavors 
li tenia por i ara li ha perdut massa el respecte. Si oblidem els exercicis escolars i 
atenem només a l'obra del pintor amb personalitat pròpia, Antoni Torrell va practicar 
una modalitat molt concreta de pintura, el collage. És prou sabut que aquesta tècnica 
la van popularitzar els cubistes, que es dedicaven a enganxar –coller– objectes –
sovint capçaleres de diaris o pàgines senceres– als quadres. Ara no vull divagar 
sobre aquestes accions, practicades pels artistes més conscientment revolucionaris 
del segle XX, em limito a afirmar que, des del meu punt de vista, Antoni Torrell s'hi 
va especialitzar per unes motivacions diferents de les de Bracque o Gris. 
Compartien, això segur, les idees de fragmentarietat i de descolꞏlocació: retallar una 
realitat i, amb els fragments combinats, crearne una altra. Algú ho podria confondre 
amb el surrealisme però en realitat no hi té res a veure. D'una fotografia, d'una 
imatge trobada en una revista, d'un producte comercial sense cap altra intenció que 
la publicitària, en sorgeix una de nova amb un sentit divers, de vegades, fins i tot 
oposat. És un terreny adobat per a la ironia però Antoni Torrell, si de cas, usava la 
ironia amb voluntat absolutament greu i seriosa. L'artista, seduït per la bellesa sublim 
d'algunes de les obres mestres de la història de la pintura, les va voler manipular, 
retocar, barrejar. Un nou univers construït amb fragments de l'antic, l'essència de 
l'art modern. En moltes ocasions, escrivia unes frases, uns versos, suggerents, 
inquietants o provocatius, en el quadre. La perspectiva del llibre i de l'exposició fa 
adonar d'un procés de simplificació en una llarga trajectòria, des de l'explosió inicial 
fins a la intervenció mínima sobre l'original, que transmet serenor. Entremig, sense 
intenció de ser exhaustiu, les figures anònimes, els retrats d'amics, les 
interpretacions del Renaixement italià i d'El jardí de les delícies, els cartells 
l'homenatge a Hortensi Güell. De la foscor a la llum simple d'una flor aïllada. La 
pintura que expressa estats d'ànim. Per això, en tants sentits, la malaltia –que no el 
va respectar gens– hi és tan present, sèries senceres expressen la incomprensió, el 
dolor, l'estupor. I molt més que tot això, agafeu-ho només com un esbós. Un artista 
no s'explica en unes quantes línies. Ara teniu una doble ocasió de conèixer-lo, o de 
reconèixer-lo, en el llibre d'ofrena i en l'exposició, acompanyada de catàleg. Preneu-
vos-ho com un començament, a l'espera que disposem de més ocasions per 
retornar-hi, a l'espera que aquests dos homenatges només siguin un punt i a part i 
que en nous paràgrafs puguem completar el coneixement de l'artista. 
Diari de Tarragona, 2 de setembre de 2021 (p.09) 
 
 
Magí Sunyer, “Avui, dijous, 2 de setembre, al Museu d’Art Modern de la Diputació de 
Tarragona es presenta el llibre coral Punt i a part, dedicat a Antoni Torrell. Allí 
mateix, pocs dies després, es clausurarà l’exposició d’obra seva que es va inaugurar 
just abans de Sant Joan. Aquelles persones que encara no han vist l’exposició, faran 
bé d’assistir a l’acte i aprofitar-ho per visitar les dues sales que compendien una 
intensa vida d’artista. La pandèmia obliga a reservar plaça amb temps i temo que no 
en queden gaires. Quan el Toni va morir, els que ara integrem La Gent del Llamp no 
vam esperar gaire per preparar el llibre. No tan sols perquè «li ho devíem» –va 
formar part del colꞏlectiu durant molts anys i quan ho va deixar hi va continuar 
colꞏlaborant, sobretot a les cobertes dels llibres– sinó sobretot perquè en teníem 
ganes. Sense la colꞏlaboració del Joaquim Martín, parella del Toni i autor del millor 



text del llibre, ni ho hauríem pogut ni, possiblement, ho hauríem volgut fer. La 
majoria de la població propera i alguna de més llunyana recorda Antoni Torrell com a 
bàrman i ànima –una de les dues ànimes– del bar nocturn Poetes que poc temps 
després que rebentés el cagaeslàstics van obrir en un passatge del carrer de sant 
Llorenç, just on ara hi ha el restaurant Les Coques, que conserva la part major de la 
decoració del bar, obra del Toni. Cadascú dels que en alguna ocasió o molt sovint hi 
van concórrer té el seu propi record sentimental i vital d’un bar absolutament 
extraordinari, però no és de cerveses i whiskys, ni de carnavals ni dels molts actes 
culturals que s’hi van celebrar que ara vull parlar sinó d’aquell artista d’Alcover que, 
com que sempre l’art s’ha valorat menys que l’alcohol, servia copes en un local 
diferent d’una part alta de Tarragona que encara era un poble ple de clarobscurs 
dintre d’una ciutat que llavors li tenia por i ara li ha perdut massa el respecte. Si 
oblidem els exercicis escolars i atenem només a l’obra del pintor amb personalitat 
pròpia, Antoni Torrell va practicar una modalitat molt concreta de pintura, el collage. 
És prou sabut que aquesta tècnica la van popularitzar els cubistes, que es dedicaven 
a enganxar –coller– objectes –sovint capçaleres de diaris o pàgines senceres– als 
quadres. Ara no vull divagar sobre aquestes accions, practicades pels artistes més 
conscientment revolucionaris del segle XX, em limito a afirmar que, des del meu punt 
de vista, Antoni Torrell s’hi va especialitzar per unes motivacions diferents de les de 
Bracque o Gris. Compartien, això segur, les idees de fragmentarietat i de 
descolꞏlocació: retallar una realitat i, amb els fragments combinats, crear-ne una 
altra. Algú ho podria confondre amb el surrealisme però en realitat no hi té res a 
veure. D’una fotografia, d’una imatge trobada en una revista, d’un producte 
comercial sense cap altra intenció que la publicitària, en sorgeix una de nova amb un 
sentit divers, de vegades, fins i tot oposat. És un terreny adobat per a la ironia però 
Antoni Torrell, si de cas, usava la ironia amb voluntat absolutament greu i seriosa. 
L’artista, seduït per la bellesa sublim d’algunes de les obres mestres de la història de 
la pintura, les va voler manipular, retocar, barrejar. Un nou univers construït amb 
fragments de l’antic, l’essència de l’art modern. En moltes ocasions, escrivia unes 
frases, uns versos, suggerents, inquietants o provocatius, en el quadre.La 
perspectiva del llibre i de l’exposició fa adonar d’un procés de simplificació en una 
llarga trajectòria, des de l’explosió inicial fins a la intervenció mínima sobre l’original, 
que transmet serenor. Entremig, sense intenció de ser exhaustiu, les figures 
anònimes, els retrats d’amics, les interpretacions del Renaixement italià i d’El jardí 
de les delícies, els cartells l’homenatge a Hortensi Güell. De la foscor a la llum 
simple d’una flor aïllada. La pintura que expressa estats d’ànim. Per això, en tants 
sentits, la malaltia –que no el va respectar gens– hi és tan present, sèries senceres 
expressen la incomprensió, el dolor, l’estupor. I molt més que tot això, agafeu-ho 
només com un esbós. Un artista no s’explica en unes quantes línies. Ara teniu una 
doble ocasió de conèixer-lo, o de reconèixer-lo, en el llibre d’ofrena i en l’exposició, 
acompanyada de catàleg. Preneu-vos-ho com un començament, a l’espera que 
disposem de més ocasions per retornar-hi, a l’espera que aquests dos homenatges 
només siguin un punt i a part i que en nous paràgrafs puguem completar el 
coneixement de l’artista. Diari de Tarragona, digital 02/09/2021 13:03 | 
Actualizado a 02/09/2021 13:03  
 
 
Cinta S. Bellmunt ”Aquella nit de tardor feia fred. Els carrers de la Part Alta de 
Tarragona estaven buits i foscos. Jo feia poc que havia arribat de Barcelona, el juliol 
del 1986, i m'havia instalꞏlat a viure en aquesta ciutat. Aquell dia havia quedat amb 
un artista Anton Roca per anar a fer una copa en un local on es reunien persones del 
món de l'art, de la literatura, del teatre... Hi havia un nucli central que es trobaven 
pràcticament cada dia i eren membres del Colꞏlectiu La Gent del Llamp; l'Anton me'ls 
volia presentar perquè jo en aquella època era periodista de Cultura i em podia 
interessar seguir l'activitat que duien a terme.  Després de caminar una estona vam 



arribar a un carreró sense sortida on hi havia el Cafè Poetes. Hi vam entrar i de 
seguida aquell local, una petita joia, em va captivar. Era preciós, tot estava molt 
cuidat i concebut amb gust. Sonava música de qualitat i el to de les converses era 
suau.  Regentaven el Cafè Poetes una parella, el Joaquim Martín i l'Antoni Torrell. 
Amb molta ilꞏlusió, i una gran dosi d'atreviment, l'any 1978, concretament el 9 de 
juny, havien obert aquest local que traspuava art i literatura per totes bandes, en una 
àrea degradada de la ciutat. Així va ser com vaig conèixer al Toni, que havia pintat 
ell mateix el seu cafè, i era alhora un mestre del collage, encara que les seves obres 
aconseguides amb el rotring són també una meravella. Ben aviat ens vam fer amics i 
vaig anar seguint la seva intensa activitat artística. L'exposició Antoni Torrell, un 
esperit lliure, que fins al 5 de setembre s'exhibeix al Museu d'Art Modern de 
Tarragona (MAMT), comissariada pel professor de la Universitat Rovira i Virgili 
Antonio Salcedo, és només una petita mostra de la seva capacitat de creació. 
Treballador incansable i minuciós va ser pintor, ilꞏlustrador, escenògraf, cartellista i 
dissenyador de vestuari. En tot cas, la mostra és una selecció del seu treball, en 
particular algunes de les sèries menys conegudes i d'altres que no s'han ensenyat 
mai abans públicament.  Aquest estiu, en el context de l'exposició abans esmentada, 
es va presentar el catàleg corresponent i ahir es va fer públic el llibre Punt i a part. 
Homenatge a Antoni Torrell, en un acte al MAMT. És una publicació colꞏlectiva en la 
qual hi he participat i ha estat un plaer i un privilegi fer-ho juntament amb Josep Lluís 
Savall, Pere Anguera, Àngels Torras, Magí Sunyer, Lurdes Malgrat, Xavier Amorós 
Corbella, Pere Anguera, Odile Arqué, Margarida Aritzeta, Joan Cavallé, Olga 
Xirinacs, Montserrat Palau, Adam Manyé, Isabel Ortega, Fermí Roig, Jordi Cervera, 
Cinta Mulet i Joaquin Martín. Ambdues publicacions sumades a l'exposició permeten 
tenir un tast de com era el nostre estimat i enyorat Toni Torrell.  De la seva obra 
m'ha impressionat sempre la paciència i la cura que tenia pel detall, la precisió amb 
què anava elaborant les obres i la seva capacitat per expressar també els seus 
sentiments, les seves pors, la seva estimació per determinades persones, la seva 
visió del món i els corrents artístics que admirava. L'exposició, el catàleg i el llibre 
ens permeten fer un recorregut per part de la seva faceta artística, però també pels 
seus somnis, per les seves reivindicacions socials, per allò que el turmentava. 
Alhora, i sens dubte, és una bona manera de començar a recuperar i reivindicar 
l'obra d'un artista de proximitat (va néixer a la localitat d'Alcover el 1953), però amb 
projecció internacional, ja que la seva obra ha traspassat fronteres. Havia pintat ell 
mateix el seu cafè, i era alhora un mestre del 'collage', encara que les seves obres 
amb el 'rotring' són també una meravella De la seva obra m'ha impressionat sempre 
la cura que tenia pel detall o la seva capacitat per expressar els seus sentiments.” 
Diari de Taragona, 3 setembre de 2021 (p. 09)  
 
 
Josep Llauradó,  SANTA TECLA 2021 La «llum de Santa Tecla» travessa Tarragona 
per celebrar el 700 aniversari de l'arribada del braç. L'acció artística d'Antoni Arola 
es podrà veure cada nit fins al pròxim dissabte. Un làser ha travessat aquest 
dimecres a la nit diversos carrers de la Part Alta i el centre de Tarragona, en el 
primer dia de les festes de Santa Tecla. De fet, ho farà cada nit d'aquí fins dissabte, 
de 9 de la nit a 1 de la matinada sortint de la Catedral i acabant a la Rambla Nova. 
La intervenció artística és a càrrec d'Antoni Arola, un tarragoní que dissenya amb la 
llum per tal d'impactar el públic. El seu significat: dibuixar un recorregut a l'aire en 
honor al 700 aniversari de l'arribada de la relíquia del braç de Santa Tecla. Per fer-
ho possible, utilitza 5 equips làser i 3 miralls que permeten d'una banda traçar la ruta 
als visitants, i d'altra experimentar amb la capacitat que té el làser de projectar-se al 
cel i al mar, deixant que aquest continuï la seva ruta lumínica d'1,6 quilòmetres. 
Arola, a més, compta aquests dies amb una nova exposició al Museu d'Art Modern 
de Tarragona. Amb el títol "Reflexions", l'artista escriu notes amb feixos i espurnejos, 
descriu ritmes i harmonies lumíniques i luminescents, ens fa ballar al so de la seva 



mirada. Antoni Arola (Tarragona, 1960) estudia disseny a l'escola EINA, a 
Barcelona, i funda Estudi Antoni Arola el 1994. La seva eterna i contínua recerca de 
la bellesa, inspirada en les cultures ancestrals i en la seva particular visió de la llum, 
li confereixen una versatilitat singular que filtra a través de cada disseny. Els 
projectes actuals els desenvolupa, cada vegada més, a camí entre l'art i el disseny i 
són propostes artístiques on la llum i el color són eixos vertebradors per a conquerir 
l'espai. Compagina la seva carrera professional amb la docència, workshops, 
l'experimentació artística i l'investigació lumínica en diferents països. Premi Nacional 
de Disseny 2003, cinc vegades Delta de Plata, RedDot i dues IF Gold. 
NacióTarragona | 15 de setembre de 2021 a les 22:05 
 
 
Redacció, “MAMT. Antoni Arola presenta ‘Reflexions’El Museu d’Art Modern de la 
Diputació de Tarragona acoge la exposición del artista tarraconense en la que el 
punto de partida es el reflejo que hace la luz en superficies como la de los espejos.” 
Diari de Tarragona, 17 de setembre de 2021 (p. 47) 
 
Anna Ferran “Quin moment més adient per a endinsar-se en l'essència de Santa 
Tecla que durant la celebració de la festivitat. Tant és així que enguany s'han 
programat diverses exposicions que aprofundeixen sobre diversos aspectes 
relacionats amb la Festa Major tarragonina i els seus elements. Alguns dels 
elements del Seguici que enguany compleixen un aniversari amb una xifra rodona 
han inclòs mostres dins de les activitats programades per a commemorar 
l'efemèride. A això, cal sumar-hi altres propostes que permeten entendre i reflexionar 
sobre el fet festiu. Una de le exposicions imperdibles durant Santa Tecla és Retrats 
sota el Foc, del fotògraf Dani Garcia Crespo. La mostra fotogràfica que ja ha voltat 
per altres localitats catalanes es pot veure al Pati Jaume I de l'Ajuntament. Els Balls 
de Diables, les carretillades, els correfocs i altres actes de foc deixen sempre unes 
de les estampes més visuals i espectacular de qualsevol festa. Però més enllà de la 
llum encegadora enmig de la foscor, dels esclafits i de l'olor de pólvora, hi ha 
persones que per unes hores es transformen en mestres i senyors del foc. 
Justament aquesta gent és la protagonista del treball de Crespo; un projecte 
fotogràfic que aposta per mostrar els rostres dels diables, reivindicant així la passió, 
dedicació i passió que hi posen. Dues de les entitats que celebren aniversaris amb 
mostres són l'Esbart Santa Tecla i la Vibrieta. L'Esbart commemora els 50 anys de la 
seva creació amb La llum del Retaule, una exposi ció que es pot veure a l'Espai 
Turisme sobre una de les creacions escèniques de referència, que justament 
enguany compleix 30 anys, el Retaule. D'altra banda, la Vibrieta celebra els 15 anys 
amb Refugi de bestietes, que es pot veure al Tinglado 1, una proposta on s'han 
convidat altres bèsties de foc que durant aquests anys han estat vinculades amb 
l'entitat. La imatge de la festa A banda d'aquestes mostres més específiques, n'hi ha 
dues relacionades amb la imatge gràfica i la cartelleria. El Parc Central acollirà Els 
cartells de Santa Tecla al llarg de la història, en la qual s'exposa una selecció de 
cartells de Santa Tecla del fons documental de la Biblioteca - Hemeroteca Municipal. 
El Mercat Central acollirà una de les exposicions que es va inaugurar per Sant Magí: 
Edu Polo Bosch - 10 anys dibuixant la festa a Tarragona, una proposta que re cull 
algunes de les creacions que aquest artista ha fet per commemorar les festes 
tarragonines. A tot això, cal sumar-hi que la Casa de la Festa està oberta de dijous a 
diumenge per a visitar-la, conèixer a fons el Seguici i endinsar-se en la festa gran de 
la ciutat Altres exposicions A més, altres espais culturals de la ciutat tenen 
programades exposicions coincidint amb la festa. El Museu d'Art Modern de 
Tarragona acull fins al 7 de novembre Reflexions, d'Antoni Arola. El Refugi 1 del Moll 
de Costa va rebre, coincidint amb la Diada, 55 urnes per la llibertat, una pro posta 
itinerant que ha arribat a la ciutat de la mà de l'ANC. Sense moure's del Moll de 



Costa, es pot visitar l'exposició permanent del MNAT al Tinglado 4. Diari Més, 17 de 
setembre de 2021 (p.39) 
 
 
Redacció, “El multipremiat autor tarragoní Antoni Arola, conegut per les seves 
instalꞏlacions artístiques fetes amb llum, es disposa a enlluernar el visitant del Museu 
d'Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) amb l'exposició 'Reflexions', 
oberta des d'aquest dijous i fins al 14 de novembre. En aquest espai cultural de la 
Part Alta de la ciutat es pot contemplar una selecció de maquetes, projectes i altres 
obres que permeten endinsar-se en el procés de creació de les instalꞏlacions 
efímeres d'Arola arreu del món, en indrets com Xangai, Ciutat de Mèxic o Barcelona. 
Precisament, entre el 15 i el 18 d'aquest mes de setembre, diversos carrers de la 
ciutat de Tarragona són l'escenari del seu projecte artístic més recent, creat amb 
motiu de les festes de Santa Tecla. 'Reflexions' s'ha inaugurat aquest vespre al 
MAMT en un acte amb la participació de l'artista, acompanyat del diputat de Cultura 
de la Diputació de Tarragona, Joan Josep Garcia; de l'alcalde de la ciutat, Pau 
Ricomà, i d'altres representants d'institucions i entitats culturals de l territori. "Amb 
aquesta exposició projectem i donem a conèixer la versatilitat de l'obra d'Antoni 
Arola a la seva ciutat, que el reconeix com a propi, com a talent tarragoní", ha 
destacat Garcia durant la presentació de la mostra. De la seva part, Arola s'ha 
mostrat satisfet de poder mostrar la seva obra a Tarragona, alhora que ha destacat 
que la mostra del MAMT "permet conèixer i recórrer la meva trajectòria artística. 
L'artista: Antoni Arola (Tarragona, 1960) va iniciar la seva carrera professional el 
1984, i el 1994 va fundar l'Estudi Antoni Arola (www.estudiantoniarola.com). Els seus 
projectes toquen camps molt diversos: projectes d'ilꞏluminació per a diverses 
editores com Santa & Cole, Vibia, Viabizzuno, peces de mobiliari, envasos de 
perfums, projectes d'interiorisme i instalꞏlacions efímeres. Compagina la seva carrera 
professional amb la docència, 'workshops', l'experimentació artística i investigació 
lumínica. Entre els altres premis que ha rebut, figuren el Premio Nacional de Diseño 
(2003), el Delta de Plata (cinc vegades) i el Red Dot Design Award. La investigadora, 
docent i comissària de disseny contemporani Marisa Santamaría defineix Arola com 
a "un creador d’ilꞏluminació heterodox, autor incansable i intransigent, que té un 
enfocament que evoluciona sense repòs, i, a cada pas, en cada nou camí, una visió 
avançada que enlluerna i sorprèn. L'exposició 'Reflexions' es pot visitar en l'horari 
habitual del MAMT (www.dipta.cat/mamt). Com sempre, l'entrada és de franc." 
Infocamp 16 Setembre 2021 21:59 
 
Redacció, “Antoni Arola mostra com crea les seves instalꞏlacions lumíniques a 
l’exposició ‘Reflexions’ (MAMT). El multipremiat autor tarragoní Antoni Arola, conegut 
per les seves instalꞏlacions artístiques fetes amb llum, es disposa a enlluernar el 
visitant del Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) amb 
l’exposició ‘Reflexions’, oberta des d’aquest dijous i fins al 14 de novembre. En 
aquest espai cultural de la Part Alta de la ciutat es pot contemplar una selecció de 
maquetes, projectes i altres obres que permeten endinsar-se en el procés de creació 
de les instalꞏlacions efímeres d’Arola arreu del món, en indrets com Xangai, Ciutat 
de Mèxic o Barcelona. Precisament, entre el 15 i el 18 d’aquest mes de setembre, 
diversos carrers de la ciutat de Tarragona són l’escenari del seu projecte artístic més 
recent, creat amb motiu de les festes de Santa Tecla. ‘Reflexions’ s’ha inaugurat 
aquest vespre al MAMT en un acte amb la participació de l’artista, acompanyat del 
diputat de Cultura de la Diputació de Tarragona, Joan Josep Garcia; de l’alcalde de 
la ciutat, Pau Ricomà, i d’altres representants d’institucions i entitats culturals de l 
territori. «Amb aquesta exposició projectem i donem a conèixer la versatilitat de 
l’obra d’Antoni Arola a la seva ciutat, que el reconeix com a propi, com a talent 
tarragoní», ha destacat Garcia durant la presentació de la mostra. De la seva part, 
Arola s’ha mostrat satisfet de poder mostrar la seva obra a Tarragona, alhora que ha 



destacat que la mostra del MAMT «permet conèixer i recórrer la meva trajectòria 
artística». Antoni Arola (Tarragona, 1960) va iniciar la seva carrera professional el 
1984, i el 1994 va fundar l’Estudi Antoni Arola (www.estudiantoniarola.com). Els seus 
projectes toquen camps molt diversos: projectes d’ilꞏluminació per a diverses 
editores com Santa & Cole, Vibia, Viabizzuno, peces de mobiliari, envasos de 
perfums, projectes d’interiorisme i instalꞏlacions efímeres. Compagina la seva carrera 
professional amb la docència, ‘workshops’, l’experimentació artística i investigació 
lumínica. Entre els altres premis que ha rebut, figuren el Premio Nacional de Diseño 
(2003), el Delta de Plata (cinc vegades) i el Red Dot Design Award. La investigadora, 
docent i comissària de disseny contemporani Marisa Santamaría defineix Arola com 
a «un creador d’ilꞏluminació heterodox, autor incansable i intransigent, que té un 
enfocament que evoluciona sense repòs, i, a cada pas, en cada nou camí, una visió 
avançada que enlluerna i sorprèn. L’exposició ‘Reflexions’ es pot visitar en l’horari 
habitual del MAMT (www.dipta.cat/mamt). Com sempre, l’entrada és de franc. 
Taragona 21, digital 17 de setembre de 2021 
 
Redacció, “Antoni Arola mostra com crea les seves instalꞏlacions lumíniques al 
MAMT. El multipremiat artista ha obert l’exposició al MAMT, on es podrà visitar fins 
al 14 de novembre. Antoni Arola, conegut per les seves instalꞏlacions artístiques 
fetes amb llum, es disposa a enlluernar el visitant del Museu d’Art Modern de la 
Diputació de Tarragona (MAMT) amb l’exposició ‘Reflexions’, oberta fins al 14 de 
novembre. En aquest espai cultural de la Part Alta de la ciutat es pot contemplar una 
selecció de maquetes, projectes i altres obres que permeten endinsar-se en el 
procés de creació de les instalꞏlacions efímeres d’Arola arreu del món, en indrets 
com Xangai, Ciutat de Mèxic o Barcelona. Precisament, entre el 15 i el 18 de 
setembre, diversos carrers de la ciutat de Tarragona són l’escenari del seu projecte 
artístic més recent, creat amb motiu de les festes de Santa Tecla. ‘Reflexions’ s’ha 
inaugurat al MAMT en un acte amb la participació de l’artista, acompanyat del diputat 
de Cultura de la Diputació de Tarragona, Joan Josep Garcia; de l’alcalde de la ciutat, 
Pau Ricomà, i d’altres representants d’institucions i entitats culturals del territori. 
“Amb aquesta exposició projectem i donem a conèixer la versatilitat de l’obra 
d’Antoni Arola a la seva ciutat, que el reconeix com a propi, com a talent tarragoní”, 
ha destacat Garcia durant la presentació de la mostra. Per la seva part, Arola s’ha 
mostrat satisfet de poder mostrar la seva obra a Tarragona, alhora que ha destacat 
que la mostra del MAMT “permet conèixer i recórrer la meva trajectòria artística”. 
Antoni Arola (Tarragona, 1960) va iniciar la seva carrera professional el 1984, i el 
1994 va fundar l’Estudi Antoni Arola(www.estudiantoniarola.com). Els seus projectes 
toquen camps molt diversos: projectes d’ilꞏluminació per a diverses editores com 
Santa & Cole, Vibia, Viabizzuno, peces de mobiliari, envasos de perfums, projectes 
d’interiorisme i instalꞏlacions efímeres. Compagina la seva carrera professional amb 
la docència, ‘workshops‘, l’experimentació artística i investigació lumínica. Entre els 
altres premis que ha rebut, figuren el Premio Nacional de Diseño (2003), el Delta de 
Plata (cinc vegades) i el Red Dot Design Award. La investigadora, docent i 
comissària de disseny contemporani Marisa Santamaría defineix Arola com a “un 
creador d’ilꞏluminació heterodox, autor incansable i intransigent, que té un 
enfocament que evoluciona sense repòs, i, a cada pas, en cada nou camí, una visió 
avançada que enlluerna i sorprèn. 
L’exposició ‘Reflexions’ es pot visitar en l’horari habitual.” BONART Digital 18 
setembre 2021 
 
Redacció, “Antoni Arola mostra com crea les seves instalꞏlacions lumíniques a 
‘Reflexions’ . L'artista tarragoní ha obert una exposició al MAMT que es podrà visitar 
fins al 14 de novembre.  Antoni Arola, que aquests dies ha presentat La Llum de 
Santa Tecla, enlluerna ara el visitant del Museu d’Art Modern de la Diputació de 
Tarragona amb l’exposició ‘Reflexions’. La mostra es pot visitar fins el 14 de 



novembre.  En aquest espai cultural de la Part Alta es pot contemplar una selecció 
de maquetes, projectes i altres obres que permeten endinsar-se en el procés de 
creació de les instalꞏlacions efímeres d’Arola arreu del món. Ha estat en indrets com 
Xangai, Ciutat de Mèxic o Barcelona.  Precisament, fins aquest dissabte, diversos 
carrers de la ciutat de Tarragona són l’escenari del seu projecte artístic més recent, 
creat amb motiu de les festes de Santa Tecla. Per la seva banda, Arola es mostra 
satisfet de poder mostrar la seva obra a Tarragona, alhora que destaca que 
l’exposició del MAMT “permet conèixer i recórrer la meva trajectòria artística”. Antoni 
Arola (Tarragona, 1960) va iniciar la seva carrera professional el 1984, i el 1994 va 
fundar l’Estudi Antoni Arola (www.estudiantoniarola.com). Els seus projectes toquen 
camps molt diversos: projectes d’ilꞏluminació, peces de mobiliari, envasos de 
perfums, interiorisme i instalꞏlacions efímeres. Compagina la seva carrera 
professional amb la docència i la investigació lumínica.  Entre els altres premis que 
ha rebut, figuren el Premio Nacional de Diseño (2003), el Delta de Plata (cinc 
vegades) i el Red Dot Design Award. Tarragona Ràdio, 18 de setembre de 2021 
 
Redacció, “ 'La llum de Santa Tecla' guia els vianants a la part alta de Tarragona  
Es tracta d'una intervenció de l'artista Antoni Arola, que aquests dies protagonitza 
una exposició al MAMT. I acabem parlant d'art. Si aquests dies heu passejat de nit 
per la Part Alta de Tarragona segurament us haurà sorprès un feix de llum verda que 
ressegueix el Carrer Major fins a l'Ajuntament. Es tracta de "La llum de Santa Tecla", 
una intervenció artística d'Antoni Arola. La Mediterrània, punt de connexió entre les 
terres on va viure santa Tecla i Tarragona, és l'origen de la llum que s'endinsa a la 
ciutat pel costat de l'estàtua de Roger de Llúria, arriba fins a la cruïlla dels Despullats 
i puja fins a la plaça de la Font, el carrer Major i la Catedral, com a punts neuràlgics 
de la part més protocolꞏlària de la festa. Una intervenció artística que reflexiona i 
posa en un mateix pla tradició i modernitat. La llum que persisteix i marca els camins 
de la festa. Per saber més d'aquest artista tarragoní, es pot visitar una exposició que 
li dedica el Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona. Es titula "Reflexions" i 
recull una selecció de maquetes, projectes i obres que l'artista ha fet a indrets com 
Xangai, Ciutat de Mèxic i Barcelona. Antoni Arola té una trajectòria rica i diversa. Ha 
treballat en projectes de disseny, ilꞏluminació i instalꞏlacions d'art efímer. L'any 2003 
va guanyar el Premio Nacional de Diseño. L'exposició sobre la seva obra es pot 
visitar al Museu d'Art Modern, al carrer Santa Anna de Tarragona, fins a mitjans de 
novembre.” Altafullaràdio.digital  21 de setembre del 2021  
 
 
Redacció, “El MAMT Pedagògic del Museu d’Art Modern de la Diputació de 
Tarragona (MAMT) enguany fa 30 anys que va començar a oferir servei a les 
escoles, apropant l’art i desenvolupant una programació d’activitats educatives per a 
l’alumnat i el professorat. Per celebrar aquestes tres dècades de vida, el MAMT ha 
programat un conjunt d’activitats, amb més tallers per a les famílies i un acte central 
que se celebrarà el 16 d’octubre a l’Auditori Diputació amb la participació del 
reconegut psicopedagog i investigador Francesco Tonucci. Acompanyat de la 
pedagoga de l’art i catedràtica de la Universitat de Girona, Roser Juanola, Francesco 
Tonucci oferirà una conferència sobre la relació entre la infància i l’art, amb la qual 
analitzarà la influència de l’escola i proposarà una reflexió sobre com el museu pot 
ser un laboratori d’aprenentatge on trobar estímuls sensorials, estètics i 
socioafectius, així com per desenvolupar interessos i actituds en els infants i 
potenciar la seva creativitat. L’acte serà gratuït, tot i que caldrà inscriure’s 
prèviament al web del MAMTPedagògic (https://www.dipta.cat/mamtpedagogic) ja 
que l’aforament és limitat. La conferència també es podrà seguir en streaming pel 
canals del MAMT. Les activitats familiars seran una altra de les grans apostes de la 
celebració del 30è aniversari del MAMT Pedagògic. Per això, enguany el ‘Descobrim 
el MAMT en família’ comptarà amb més propostes que en l’anterior edició i les 



activitats s’allargaran fins al Nadal. A més, per al professorat d’educació infantil i 
primària, s’ha programat un curs sobre la relació entre l’art i l’educació a partir de la 
lectura i de la interpretació de la colꞏlecció del MAMT, que tindrà lloc el 23 d’octubre i 
el 6 de novembre. D’altra banda, el Museu també treballa, amb motiu de 
l’aniversari, en la reformulació de l’espai del MAMT Pedagògic per fer-lo més 
accessible a tots els públics i ofereix visites guiades a la colꞏlecció i a les exposicions 
temporals fins al desembre. El MAMT Pedagògic va néixer l’any 1991 i, durant 
aquest temps, ha crescut, s’ha modernitzat i s’ha adaptat oferint cada vegada més 
activitats. Entre els projectes que hi ha anat incorporant, el 2000 es van iniciar les 
Jornades de Pedagogia de l’Art i Museus; l’any 2006 es va crear Ets un artista… i 
exposes al MAMT, i el 2020 va sorgir el MAMT Pedagògic Take Away amb recursos 
educatius en línia.” La Guia de Reus, Digital, 22/09/2021 
 
 
Redacció, “El MAMT Pedagògic del Museu d’Art Modern de la Diputació de 
Tarragona (MAMT) enguany fa 30 anys que va començar a oferir servei a les 
escoles, apropant l’art i desenvolupant una programació d’activitats educatives per a 
l’alumnat i el professorat. Per celebrar aquestes tres dècades de vida, el MAMT ha 
programat un conjunt d’activitats, amb més tallers per a les famílies i un acte central 
que se celebrarà el 16 d’octubre a l’Auditori Diputació amb la participació del 
reconegut psicopedagog i investigador Francesco Tonucci. Acompanyat de la 
pedagoga de l’art i catedràtica de la Universitat de Girona, Roser Juanola, Francesco 
Tonucci oferirà una conferència sobre la relació entre la infància i l’art, amb la qual 
analitzarà la influència de l’escola i proposarà una reflexió sobre com el museu pot 
ser un laboratori d’aprenentatge on trobar estímuls sensorials, estètics i 
socioafectius, així com per desenvolupar interessos i actituds en els infants i 
potenciar la seva creativitat. L’acte serà gratuït, tot i que caldrà inscriure’s 
prèviament al web del MAMTPedagògic (https://www.dipta.cat/mamtpedagogic) ja 
que l’aforament és limitat. La conferència també es podrà seguir en streaming pel 
canals del MAMT. Les activitats familiars seran una altra de les grans apostes de la 
celebració del 30è aniversari del MAMT Pedagògic. Per això, enguany el ‘Descobrim 
el MAMT en família’ comptarà amb més propostes que en l’anterior edició i les 
activitats s’allargaran fins al Nadal. A més, per al professorat d’educació infantil i 
primària, s’ha programat un curs sobre la relació entre l’art i l’educació a partir de la 
lectura i de la interpretació de la colꞏlecció del MAMT, que tindrà lloc el 23 d’octubre i 
el 6 de novembre. D’altra banda, el Museu també treballa, amb motiu de 
l’aniversari, en la reformulació de l’espai del MAMT Pedagògic per fer-lo més 
accessible a tots els públics i ofereix visites guiades a la colꞏlecció i a les exposicions 
temporals fins al desembre. El MAMT Pedagògic va néixer l’any 1991 i, durant 
aquest temps, ha crescut, s’ha modernitzat i s’ha adaptat oferint cada vegada més 
activitats. Entre els projectes que hi ha anat incorporant, el 2000 es van iniciar les 
Jornades de Pedagogia de l’Art i Museus; l’any 2006 es va crear Ets un artista… i 
exposes al MAMT, i el 2020 va sorgir el MAMT Pedagògic Take Away amb recursos 
educatius en línia.”Tarragona21, Digital, 22/09/2021 
 
 
Redacció, “El MAMT Pedagògic del Museu d'Art Modern de la Diputació de 
Tarragona (MAMT) empezó a ofrecer servicio hace 30 años en las escuelas, 
acercando el arte y desarrollando una programación de actividades educativas para 
el alumnado y el profesorado. Para celebrar estas tres décadas de vida, el MAMT ha 
programado un conjunto de actividades, con talleres para las familias y un acto 
central que se celebrará el 16 de octubre en el Auditori Diputació con la participación 
del reconocido psicopedagogo e investigador Francesco Tonucci.  Acompañado de 
la pedagoga del arte y catedrática de la Universitat de Girona, Roser Juanola, 
Francesco Tonucci ofrecerá una conferencia sobre la relación entre la infancia y el 



arte, con la cual analizará la influencia de la escuela y propondrá una reflexión sobre 
como el museo puede ser un laboratorio de aprendizaje donde encontrar estímulos 
sensoriales, estéticos y socioafectivos, así como para desarrollar intereses y 
actitudes en los niños y potenciar su creatividad. El acto será gratuito, a pesar de 
que habrá que inscribirse en la web del MAMTPedagògic (https://www.dipta. 
cat/mamtpedagogic) puesto que el aforo es limitado. La conferencia también se 
podrá seguir en streaming por el canales del MAMT.  Las actividades familiares 
serán otra de las grandes apuestas de la celebración. Por eso, este año 'Descubrim 
el MAMT en familia' contará con más propuestas y se alargará hasta Navidad. El 
servicio del Museu d'Art Modern de la Diputació que acerca el arte a las escuelas 
planea una serie de actividades.” Diari de Tarragona, 24 de setembre de 2021 
(p.12) 
 
 
Redacció, “El MAMT Pedagògic del Museu d'Art Modern de la Diputació de 
Tarragona (MAMT) enguany fa 30 anys que va començar a oferir servei a les 
escoles, apropant l'art i desenvolupant una programació d'activitats educatives per a 
l'alumnat i el professorat. Per celebrar aquestes tres dècades de vida, el MAMT ha 
programat un conjunt d'activitats, amb més tallers per a les famílies i un acte central 
que se celebrarà el 16 d'octubre a l'Auditori Diputació amb la participació del 
reconegut psicopedagog i investigador Francesco Tonucci. Acompanyat de la 
pedagoga de l'art i catedràtica de la Universitat de Girona Roser Juanola, Francesco 
Tonucci oferirà una conferència sobre la relació entre la infància i l'art, amb la qual 
analitzarà la influència de l'escola i proposarà una reflexió sobre com el museu pot 
ser un laboratori d'aprenentatge on trobar estímuls sensorials, estètics i 
socioafectius, així com per desenvolupar interessos i actituds en els infants i 
potenciar la seva creativitat. L'acte serà gratuït, tot i que caldrà inscriure's prèviament 
al web del MAMTPedagògic (https://www.dipta.cat/ mamtpedagogic) ja que 
l'aforament és limitat. La conferència també es podrà seguir en streaming pel canals 
del MAMT. Les activitats familiars seran una altra de les grans apostes de la 
celebració del 30è aniversari del MAMT Pedagògic. Per això, enguany el 'Descobrim 
el MAMT en família' comptarà amb més propostes que en l'anterior edició i les 
activitats s'allargaran fins al Nadal. A més, per al professorat d'educació infantil i 
primària, s'ha programat un curs sobre la relació entre l'art i l'educació a partir de la 
lectura i de la interpretació de la colꞏlecció del MAMT, que tindrà lloc el 23 d'octubre i 
el 6 de novembre. D'altra banda, el Museu també treballa, amb motiu de l'aniversari, 
en la reformulació de l'espai del MAMT Pedagògic per fer-lo més accessible a tots 
els públics i ofereix visites guiades a la colꞏlecció i a les exposicions temporals fins al 
desembre. El MAMT Pedagògic va néixer l'any 1991 i, durant aquest temps, ha 
crescut, s'ha modernitzat i s'ha adaptat oferint cada vegada més activitats. Entre els 
projectes que hi ha anat incorporant, el 2000 es van iniciar les Jornades de 
Pedagogia de l'Art i Museus; l'any 2006 es va crear "Ets un artista... i exposes al 
MAMT", i el 2020 va sorgir el MAMT Pedagògic Take Away amb recursos educatius 
en línia. S'hi han programat diverses activitats i un acte central el 16 d'octubre que 
comptarà amb la participació del reconegut psicopedagog Francesco Tonucci El 
MAMT Pedagògic va néixer l'any 1991, i durant aquest temps ha crescut, s'ha 
modernitzat i ofert més activitats.” Nova Conca (Baixa Segarra/24 de setembre del 
2021 (p. 06) 
 
 
Redacció, “El MAMT Pedagògic del Museu d'Art Modern de la Diputació de 
Tarragona (MAMT) empezó a ofrecer servicio hace 30 años en las escuelas, 
acercando el arte y desarrollando una programación de actividades educativas para 
el alumnado y el profesorado. Para celebrar estas tres décadas de vida, el MAMT ha 
programado un conjunto de actividades, con talleres para las familias y un acto 



central que se celebrará el 16 de octubre en el Auditori Diputació con la participación 
del reconocido psicopedagogo e investigador Francesco Tonucci. Acompañado de la 
pedagoga del arte y catedrática de la Universitat de Girona, Roser Juanola, 
Francesco Tonucci ofrecerá una conferencia sobre la relación entre la infancia y el 
arte, con la cual analizará la influencia de la escuela y propondrá una reflexión sobre 
como el museo puede ser un laboratorio de aprendizaje donde encontrar estímulos 
sensoriales, estéticos y socioafectivos, así como para desarrollar intereses y 
actitudes en los niños y potenciar su creatividad. El acto será gratuito, a pesar de 
que habrá que inscribirse en la web del MAMTPedagògic (https://www.dipta. 
cat/mamtpedagogic) puesto que el aforo es limitado. La conferencia también se 
podrá seguir en streaming por el canales del MAMT. Las actividades familiares serán 
otra de las grandes apuestas de la celebración. Por eso, este año 'Descubrim el 
MAMT en familia' contará con más propuestas y se alargará hasta Navidad. El 
servicio del Museu d'Art Modern de la Diputació que acerca el arte a las escuelas 
planea una serie de actividades. El psicopedagogo Francesco Tonucci ofrecerá una 
conferencia.” Diari de Tarragona, 24 septiembre 2021(p. 12) 
 
 
Redacció, “Es compleixen trenta anys del MAMT Pedagògic: un servei del Museu 
d’Art Modern de la Diputació que apropa l’art a els escoles. El MAMT Pedagògic del 
Museu  d’Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) enguany fa 30 anys que 
va començar a oferir servei a les escoles, apropant l'art i desenvolupant una 
programació d'activitats educatives per a l'alumnat i el professorat. Per celebrar 
aquestes tres dècades de vida, el MAMT ha programat un conjunt d'activitats, amb 
més tallers per a les famílies i un acte central que se celebrarà el 16 d'octubre a 
l'Auditori Diputació amb la participació del reconegut psicopedagog i investigador 
Francesco Tonucci. Acompanyat de la pedagoga de l'art i catedràtica de la 
Universitat de Girona Roser Juanola, Francesco Tonucci oferirà una conferència 
sobre la relació entre la infància i l'art, amb la qual analitzarà la influència de l'escola 
i proposarà una reflexió sobre com el museu pot ser un laboratori d'aprenentatge on 
trobar estímuls sensorials, estètics i socioafectius, així com per desenvolupar 
interessos i actituds en els infants i potenciar la seva creativitat. L'acte serà gratuït, 
tot i que caldrà inscriure's prèviament al web del MAMTPedagògic 
(https://www.dipta.cat/ mamtpedagogic) ja que l'aforament és limitat. La conferència 
també es podrà seguir en streaming pel canals del MAMT. es activitats familiars 
seran una altra de les grans apostes de la celebració del 30è aniversari del MAMT 
Pedagògic. Per això, enguany el 'Descobrim el MAMT en família' comptarà amb més 
propostes que en l'anterior edició i les activitats s'allargaran fins al Nadal. A més, per 
al professorat d'educació infantil i primària, s'ha programat un curs sobre la relació 
entre l'art i l'educació a partir de la lectura i de la interpretació de la colꞏlecció del 
MAMT, que tindrà lloc el 23 d'octubre i el 6 de novembre. D'altra banda, el Museu 
també treballa, amb motiu de l'aniversari, en la reformulació de l'espai del MAMT 
Pedagògic per fer-lo més accessible a tots els públics i ofereix visites guiades a la 
colꞏlecció i a les exposicions temporals fins al desembre. El MAMT Pedagògic va 
néixer l'any 1991 i, durant aquest temps, ha crescut, s'ha modernitzat i s'ha adaptat 
oferint cada vegada més activitats. Entre els projectes que hi ha anat incorporant, el 
2000 es van iniciar les Jornades de Pedagogia de l'Art i Museus; l'any 2006 es va 
crear "Ets un artista... i exposes al MAMT", i el 2020 va sorgir el MAMT Pedagògic 
Take Away amb recursos educatius en línia. Nova Conca (Baixa Segarra) 24 de 
setembre de 2021 (p. 06) 
 
Redacció, “Trenta anys de MAMT Pedagògic: un servei del Museu d’Art Modern de 
la Diputació que apropa l’art a les escoles. El MAMT Pedagògic del Museu d’Art 
Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) enguany fa 30 anys que va començar 
a oferir servei a les escoles, apropant l’art i desenvolupant una programació 



d’activitats educatives per a l’alumnat i el professorat. Per celebrar aquestes tres 
dècades de vida, el MAMT ha programat un conjunt d’activitats, amb més tallers per 
a les famílies i un acte central que se celebrarà el 16 d’octubre a l’Auditori Diputació 
amb la participació del reconegut psicopedagog i investigador Francesco Tonucci. 
Acompanyat de la pedagoga de l’art i catedràtica de la Universitat de Girona, Roser 
Juanola, Francesco Tonucci oferirà una conferència sobre la relació entre la infància 
i l’art, amb la qual analitzarà la influència de l’escola i proposarà una reflexió sobre 
com el museu pot ser un laboratori d’aprenentatge on trobar estímuls sensorials, 
estètics i socioafectius, així com per desenvolupar interessos i actituds en els infants 
i potenciar la seva creativitat. L’acte serà gratuït, tot i que caldrà inscriure’s 
prèviament al web del MAMTPedagògic (https://www.dipta.cat/mamtpedagogic) ja 
que l’aforament és limitat. La conferència també es podrà seguir en streaming pel 
canals del MAMT. Les activitats familiars seran una altra de les grans apostes de la 
celebració del 30è aniversari del MAMT Pedagògic. Per això, enguany el ‘Descobrim 
el MAMT en família’ comptarà amb més propostes que en l’anterior edició i les 
activitats s’allargaran fins al Nadal. A més, per al professorat d’educació infantil i 
primària, s’ha programat un curs sobre la relació entre l’art i l’educació a partir de la 
lectura i de la interpretació de la colꞏlecció del MAMT, que tindrà lloc el 23 d’octubre i 
el 6 de novembre. D’altra banda, el Museu també treballa, amb motiu de 
l’aniversari, en la reformulació de l’espai del MAMT Pedagògic per fer-lo més 
accessible a tots els públics i ofereix visites guiades a la colꞏlecció i a les exposicions 
temporals fins al desembre. El MAMT Pedagògic va néixer l’any 1991 i, durant 
aquest temps, ha crescut, s’ha modernitzat i s’ha adaptat oferint cada vegada més 
activitats. Entre els projectes que hi ha anat incorporant, el 2000 es van iniciar les 
Jornades de Pedagogia de l’Art i Museus; l’any 2006 es va crear Ets un artista… i 
exposes al MAMT, i el 2020 va sorgir el MAMT Pedagògic Take Away amb recursos 
educatius en línia..”  Tarragona21.com  27 de setembre de 2021.  
 
Sílvia Fornós, “El artista tarraconense Antoni Arola exhibe en el Museu d'Art Modern 
una selección de maquetas y proyectos . La exposición 'Reflexions' se podrá visitar 
hasta el próximo 14 de noviembre. 1. Manel Margalef y Antoni Arola observando una 
de las piezas. 2. 3. y 4. Detalles de algunas de las maquetas que se exhiben en 
lexposición'Reflexions'. 'Una maravilla' Artista  Antoni Arola. Adentrarse en el 
proceso creativo del artista Antoni Arola conlleva iniciar un viaje a través de la luz y 
Reflesus reflejos. La exposición xions, que hasta el próximo 14 de noviembre se 
puede visitar en el Museu d'Art Modern de la Diputació en Tarragona, dice el artista, 
«permite conocer y recorrer mi trayectoria artística», ya que se pueden contemplar 
una selección de maquetas, proyectos y otras obras que permiten adentrarse en el 
proceso creativo de las instalaciones efímeras de Arola en todo el mundo, desde 
Shanghái hasta la Ciudad de México, pasando por Barcelona. Antoni Arola inició su 
carrera en 1984. Sus trabajos abarcan campos muy diversos: proyectos de 
iluminación para Santa & Cole, Vibia, Viabizzuno; piezas de mobiliario, frascos de 
perfumes, proyectos de interiorismo e instalaciones efímeras. Además, compagina 
su carrera profesional con la docencia, workshops, la experimentación artística e 
investigación lumínica. Entre los premios que ha recibido, figuran el Premio Nacional 
de Diseño (2003), el Delta de Plata (cinco veces) y el Red Dot Design Award. En la 
muestra, la primera pieza, Reflexions en Blanc, y que ha sido adquirida por la 
Colꞏlecció Nacional d'Art de la Generalitat de Catalunya, es el reflejo sobre un fondo 
blanco que surge a partir del choque de la luz sobre un espejo en movimiento. «El 
espejo hace movimientos aleatorios y hasta cierto punto, aun siendo un proceso 
mecánico, tiene vida propia», describe el artista, quien destaca que «las formas que 
se reflejan son consecuencia de las propias ondulaciones del espejo, o incluso 
defectos». A la contemplación visual de la obra, le acompaña el sugerente y 
amplificado sonido del mecanismo. De esta forma, Arola dota los reflejos de 
movimiento y también de vida propia, para que tengan una cadencia y un tempo que 



acompañan al espectador. «La obra es hasta cierto punto hipnótica, lo que hace que 
el público se quede más de diez segundos prestando atención al movimiento y a la 
luz», asegura Antoni Arola, quien reconoce que «conseguir que la gente se quede 
enganchada no es fácil». Para el artista, «el reto es conseguir que la obra sea lo 
suficientemente atractiva, ya que el arte de hoy en día, si no es sugerente, pasa 
desapercibido». En este sentido, destaca que «el lenguaje de Reflexions en Blanc es 
el de no querer esconder nada».  A lo largo de su trayectoria, el tarraconense ha 
hecho de la honestidad artística la forma de trabajar en el Estudi Antoni Arola, que 
fundó en 1994. «Para mí la honestidad es una manera de romper con la perfección 
que ha alcanzado la tecnología, es volver a sentir, volver a ver», afirma Antoni Arola. 
Por ello, la exposición Reflexions juega con este doble sentido, ya que dice que «los 
pensamientos también son circulares y cíclicos». Siguiendo el mismo principio, el 
artista presenta una segunda obra en la que descompone las tres fuentes de luz 
(RGB) de un láser. «El reflejo atraviesa una gasa en movimiento -generado por un 
ventilador- hasta llegar a la pared blanca, el resultado es una obra con más volumen 
y profundidad», describe el artista. Paralelamente, la exposición Reflexions muestra 
un segundo capítulo artístico que corresponden -describe el artista- «a aquellas 
maquetas que hemos creado en el estudio, ya que antes de realizar cualquier 
proyecto comprobamos a pequeña escala que funcione correctamente». Así es 
como el multipremiado artista y su equipo «dan valor a este trabajo original».  «Sus 
exploraciones confluyen en Tarragona, su ciudad de origen, o el origen de su viaje. 
El MAMT expone y, al mismo tiempo, algunas maquetas como primeros esbozos de 
cada creación, que en este contexto adquieren una dimensión artística espontánea, 
natural», describe la investigadora, docente y comisaria de diseño, Marisa 
Santamaría, quien define a Arola como «un creador de iluminación heterodoxo, autor 
incansable e intransigente, que tiene un enfoque que evoluciona sin reposo y, a 
cada paso, en cada nuevo camino, una visión avanzada que deslumbra y 
sorprende». Por su parte, el director del Museu d'Art Modern de la Diputació en 
Tarragona, Manel Margalef, destaca que «Antoni Arola es un artista profesional en 
muchos ámbitos y sus proyectos han viajado por todo el mundo. Ahora, después de 
consolidar su carrera profesional e investigar en este ámbito, ha dado un paso hacia 
el terreno artístico». En este sentido, él mismo resalta el interés del MAMT por 
«fomentar la recuperación de aquellas figuras tarraconenses que hace muchos años 
abandonaron la ciudad y que forman parte de su imaginario, ya que su trabajo les ha 
llevado a una importante proyección nacional e internacional», y añade que casos 
como el de Antoni Arola, «nos aportan maneras de entender el arte muy diferentes, y 
nos permite conocer al artista en todas sus dimensiones, desde el momento 
intrínseco de la creación hasta el trabajo final».  Para Antoni Arola «aunque hoy en 
día con simulaciones informáticas se puede hacer casi de todo, la luz todavía se 
resiste, y por ello las maquetas son la mejor manera de experimentar el proyecto 
final». En este sentido, sobre el uso de la tecnología el artista opina que «no hace el 
proceso más fácil, sino que aporta aspectos nuevos» y por ello se siente cómodo 
«sumando el trabajo artesanal y sencillo con la tecnología».  Para el artista 
tarraconense «la luz es una maravilla y puedes jugar todo lo que quieras». Así es 
como Antoni Arola se atreve a iluminar el humo, el agua, etc. «Jugar con diferentes 
elementos nos permite transformar el reflejo de la luz», afirma Arola, quien también 
se atreve a «cambiar y transformar la percepción del espacio con diferentes espejos 
en movimiento, lo que nos hace dudar entre lo que es real y lo que no lo es».  En 
palabras del artista: «No había un proyecto concreto, únicamente un camino. Había 
una voluntad constante de trabajar la luz en otro sentido, dentro de otro paradigma. 
Y creemos que ha sido el concepto central del proyecto: dejar de trabajar la luz 
como fuente y apreciar cómo se deshace, cuando nace, cuando se transforma en el 
reflejo. De alguna manera sentir que se nos escapa, que muta y que se transforma 
en alguna cosa casi animada; hemos dejado que nos atrapase y hemos 
experimentado hasta el final». El artista tarraconense inició su carrera en 1984 y en 



1994 fundó el Estudi Antoni Arola «No había un proyecto concreto, únicamente un 
camino. Había una voluntad constante de trabajar la luz en otro sentido, dentro de 
otro paradigma» «El reto es conseguir que la obra sea lo suficientemente atractiva, 
ya que el arte de hoy en día si no es sugerente pasa desapercibido» «Hoy en día, la 
tecnología no hace el proceso más fácil, sino que aporta aspectos nuevos».  Diari 
de Tarragona, 2 d’octubre de 2021 (p. 44) 
 
 
Redacció, “El 'MAMT Pedagògic' del Museu d'Art Modern de la Diputació de 
Tarragona (MAMT) enguany fa 30 anys que va començar a oferir servei a les 
escoles, apropant l'art i desenvolupant una programació d'activitats educatives per a 
l'alumnat i el professorat. Per celebrar aquestes tres dècades de vida, el MAMT ha 
programat un conjunt d'activitats, amb més tallers per a les famílies i un acte central 
que se celebrarà el 16 d'octubre, a l'Auditori Diputació, amb la participació del 
reconegut psicopedagog i investigador Francesco Tonucci. Acompanyat de la 
pedagoga de l'art i catedràtica de la Universitat de Girona, Roser Juanola, Francesco 
Tonucci oferirà una conferència sobre la relació entre la infància i l'art, amb la qual 
analitzarà la influència de l'escola i proposarà una reflexió sobre com el museu pot 
ser un laboratori d'aprenentatge on trobar estímuls sensorials, estètics i 
socioafectius, així com per desenvolupar interessos i actituds en els infants i 
potenciar la seva creativitat. L’acte serà gratuït, tot i que caldrà inscriure’s 
prèviament al web del MAMTPedagògic ,ja que l’aforament és limitat. La conferència 
també es podrà seguir en streaming pel canals del MAMT. Activitats del 30è 
aniversari. Les activitats familiars seran una altra de les grans apostes de la 
celebració del 30è aniversari del MAMT Pedagògic. Per això, enguany el ‘Descobrim 
el MAMT en família’ comptarà amb més propostes que en l’anterior edició i les 
activitats s’allargaran fins al Nadal. A més, per al professorat d’educació infantil i 
primària, s’ha programat un curs sobre la relació entre l’art i l’educació a partir de la 
lectura i de la interpretació de la colꞏlecció del MAMT, que tindrà lloc el 23 d’octubre i 
el 6 de novembre. D'altra banda, el Museu també treballa, amb motiu de l'aniversari, 
en la reformulació de l'espai del MAMT Pedagògic per fer-lo més accessible a tots 
els públics i ofereix visites guiades a la colꞏlecció i a les exposicions temporals fins al 
desembre. El MAMT Pedagògic va néixer l'any 1991 i, durant aquest temps, ha 
crescut, s’ha modernitzat i s’ha adaptat oferint cada vegada més activitats. Entre els 
projectes que hi ha anat incorporant, el 2000 es van iniciar les Jornades de 
Pedagogia de l'Art i Museus; l'any 2006 es va crear Ets un artista… i exposes al 
MAMT, i el 2020 va sorgir el MAMT Pedagògic Take Away amb recursos educatius 
en línia. InfoCamp 04 Octubre 2021 08:54 
Redacció, “L’Ajuntament de Tarragona, a través del Museu d’Història, participa 
conjuntament amb quatre museus més de la ciutat, que son El Museu d’Art Modern, 
el Museu Nacional Arqueològic, el Museu del Port i Caixaforum; a una nova edició 
de la iniciativa Misteri als Museus. Aquesta proposta s’emmarca dins les Jornades 
Europees del Patrimoni 2021 i se centrarà en els propers dies del 9 al 17 d’octubre. 
 Misteri als Museus permet al visitant interactuar amb les colꞏleccions o exposicions 
dels diferents museus i centres culturals, oferint una activitat sorprenent, participativa 
i lúdica; amb l’objectiu d’atraure al major i divers nombre de públic possible.L’enigma 
d’enguany, que s’ha de descobrir en grups formats i inscrits prèviament, se centra 
en La desaparició d’Irina Musayeva, una colꞏleccionista russa que era de visita a 
Tarragona i misteriosament desapareix. Tot i que les investigacions policials apunten 
a un segrest, els participants hauran de desxifrar què ha passat realment i descobrir-
ho en l’acte final, previst pel diumenge 17 d’octubre a les 12h a l’explanada del 
Museu del Port de Tarragona. Amb motiu de les Jornades Europees de Patrimoni, 
els Museus de la ciutat faran jornades de portes obertes els dies 8, 9 i 10, coincidint 
també amb el Misteri.” Tarragona21  5 d’octubre de 2021  



Redacció, “Montblanquí i universal, el pintor, escultor i ceramista Maties Palau Ferré 
(1921-2000) és autor d’una prolífica obra present en diferents colꞏleccions públiques 
i privades de dins i de fora de Catalunya. Ara, una de les seves peces més 
emblemàtiques també es podrà contemplar, fins a final de 2021, en una de les sales 
de l’exposició permanent del Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona 
(MAMT). D’aquesta manera, l’espai cultural de la Part Alta de Tarragona se suma a 
les diverses iniciatives a l’entorn de l’artista que se celebren en el marc de l’Any 
Palau Ferré, coincidint amb el centenari del seu naixement. L’obra, ‘Noia amb 
girasol’ (105 x 75 cm), va ser creada amb tinta xinesa de colors sobre paper tela. Es 
tracta d’una tècnica molt particular de l’autor, que dona com a resultat obres 
carregades de singularitat gràcies a un ús molt personal del color. El retrat ha estat 
cedit temporalment per la família de Palau Ferré com a reconeixement a la Diputació 
pel seu suport a la tasca de recerca i investigació en l’art contemporani i per la labor 
del MAMT en favor de la difusió de la creació artística al conjunt de la demarcació de 
Tarragona. Projecció internacional: Maties Palau Ferré va ser un artista compromès 
amb la defensa dels valors de la pau, la solidaritat i la llibertat. Format a Barcelona i 
a París, on va començar a interessar-se per la tradició pictòrica italiana i les 
tendències escultòriques de l’Europa de l’Est, va gaudir d’una projecció internacional 
notòria, de la què destaca el reconeixement obtingut als Estats Units. L’any 2011, 
coincidint amb el norantè aniversari del seu naixement, el Museu d’Art Modern de la 
Diputació de Tarragona va organitzar l’exposició retrospectiva ‘Palau Ferré i el seu 
paradís’, juntament amb la publicació del volum de la colꞏlecció Tamarit, coeditat per 
Viena Edicions i amb textos d’Antoni Salcedo Miliani. Deu anys després, i amb motiu 
del centenari, el museu li torna a retre homenatge oferint als visitants la possibilitat 
de gaudir novament de la força i el color de la seva obra. La Guia de Reus, 5 
d’octubre de 2021 
 
 
Redacció, “Montblanquí i universal, el pintor, escultor i ceramista Maties Palau Ferré 
(1921-2000) és autor d’una prolífica obra present en diferents colꞏleccions públiques 
i privades de dins i de fora de Catalunya. Ara, una de les seves peces més 
emblemàtiques també es podrà contemplar, fins a final de 2021, en una de les sales 
de l’exposició permanent del Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona 
(MAMT). D’aquesta manera, l’espai cultural de la Part Alta de Tarragona se suma a 
les diverses iniciatives a l’entorn de l’artista que se celebren en el marc de l’Any 
Palau Ferré, coincidint amb el centenari del seu naixement. L’obra, ‘Noia amb 
girasol’ (105 x 75 cm), va ser creada amb tinta xinesa de colors sobre paper tela. Es 
tracta d’una tècnica molt particular de l’autor, que dona com a resultat obres 
carregades de singularitat gràcies a un ús molt personal del color. El retrat ha estat 
cedit temporalment per la família de Palau Ferré com a reconeixement a la Diputació 
pel seu suport a la tasca de recerca i investigació en l’art contemporani i per la labor 
del MAMT en favor de la difusió de la creació artística al conjunt de la demarcació de 
Tarragona. Projecció internacional: Maties Palau Ferré va ser un artista compromès 
amb la defensa dels valors de la pau, la solidaritat i la llibertat. Format a Barcelona i 
a París, on va començar a interessar-se per la tradició pictòrica italiana i les 
tendències escultòriques de l’Europa de l’Est, va gaudir d’una projecció internacional 
notòria, de la què destaca el reconeixement obtingut als Estats Units. L’any 2011, 
coincidint amb el norantè aniversari del seu naixement, el Museu d’Art Modern de la 
Diputació de Tarragona va organitzar l’exposició retrospectiva ‘Palau Ferré i el seu 
paradís’, juntament amb la publicació del volum de la colꞏlecció Tamarit, coeditat per 
Viena Edicions i amb textos d’Antoni Salcedo Miliani. Deu anys després, i amb motiu 
del centenari, el museu li torna a retre homenatge oferint als visitants la possibilitat 
de gaudir novament de la força i el color de la seva obra.” Tarragona21  5 d’octubre 
de 2021 
 



 
Marc Busquest Obré, “El MAMT se suma a l'Any Palau Ferré amb l'exposició d'una 
obra de l'artista montblanquí . Es tracta de "Noia amb girasol", creada amb tinta 
xinesa de colors Montblanquí i universal, el pintor, escultor i ceramista Maties Palau 
Ferré (1921-2000) és autor d'una prolífica obra present en diferents colꞏleccions 
públiques i privades de dins i de fora de Catalunya. Ara, una de les seves peces 
més emblemàtiques també es podrà contemplar, fins a final de 2021, en una de les 
sales de l'exposició permanent del Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona 
(MAMT). D'aquesta manera, l'espai cultural de la Part Alta de Tarragona se suma a 
les diverses iniciatives a l'entorn de l'artista que se celebren en el marc de l'Any 
Palau Ferré, coincidint amb el centenari del seu naixement. L'obra, Noia amb 
girasol, va ser creada amb tinta xinesa de colors sobre paper tela. Es tracta d'una 
tècnica molt particular de l'autor, que dona com a resultat obres carregades de 
singularitat gràcies a un ús molt personal del color. El retrat ha estat cedit 
temporalment per la família de Palau Ferré com a reconeixement a la Diputació pel 
seu suport a la tasca de recerca i investigació en l'art contemporani i per la labor del 
MAMT en favor de la difusió de la creació artística al conjunt de la demarcació de 
Tarragona. NacióTarragona, 5 d’octubre de 2021  
 
Redacció, “El MAMT se suma a l'Any Palau Ferré. 'Noia amb girasol' es podrà 
contemplar al Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona fins a final de 2021. 
Montblanquí i universal, el pintor, escultor i ceramista Maties Palau Ferré (1921-
2000) és autor d'una prolífica obra present en diferents colꞏleccions públiques i 
privades de dins i de fora de Catalunya. Ara, una de les seves peces més 
emblemàtiques també es podrà contemplar, fins a final de 2021, en una de les sales 
de l'exposició permanent del Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona 
(MAMT). D'aquesta manera, l'espai cultural de la Part Alta de Tarragona se suma a 
les diverses iniciatives a l'entorn de l'artista que se celebren en el marc de l'Any 
Palau Ferré, coincidint amb el centenari del seu naixement. L'obra, 'Noia amb 
girasol' (105 x 75 cm), va ser creada amb tinta xinesa de colors sobre paper tela. Es 
tracta d'una tècnica molt particular de l'autor, que dona com a resultat obres 
carregades de singularitat gràcies a un ús molt personal del color. El retrat ha estat 
cedit temporalment per la família de Palau Ferré. Nova Conca, 5 d’octubre de 2021 
Redacció, “El Misteri als Museus permite al visitante interactuar con las colecciones 
o exposiciones de los diferentes museos y centros culturales, ofreciendo una 
actividad sorprendente, participativa y lúdica; con el objetivo de atraer al mayor y 
diverso número de público posible.  El enigma de esta edición, que se debe resolver 
en grupos formados e inscritos previamente, se centra en La desaparició d'Irina 
Musayeva, una coleccionista rusa que estaba de visita en Tarragona y 
misteriosamente desaparece. A pesar de que las investigaciones policiales apuntan 
a un secuestro, los participantes tendrán que descifrar qué ha pasado realmente y 
descubrirlo en el acto final, previsto para el domingo 17 de octubre a las 12 horas en 
la explanada del Museu del Port de Tarragona. La actividad tiene el formato de un 
juego donde los equipos participantes se enfrentarán a toda una serie de enigmas 
que encontrarán en las diferentes instituciones museísticas. Asimismo, los equipos 
participantes dispondrán de una ficha de investigación donde irán anotando sus 
conclusiones y que servirá para certificar su paso por los diferentes equipamientos. 
Las inscripciones para poder participar en la actividad se pueden realizar a través 
del enlace aurigasc.com/misteri_museu/. Por otro lado, en el transcurso de la 
celebración de las Jornadas Europeas de Patrimonio, los museos de la ciudad harán 
jornadas de puertas abiertas los días 8, 9 y 10, coincidiendo también con el misterio 
de La desaparició d'Irina Musayeva. Diari de Tarragona, 6 d’octubre de 2021 (p. 
47) 
 
 



Redacció, “L'Ajuntament de Tarragona, a través del Museu d'Història, participa 
conjuntament amb quatre museus més de la ciutat, en una nova edició de la 
iniciativa Misteri als Museus. Aquesta proposta s'emmarca dins les Jornades 
Europees del Patrimoni 2021 i se centrarà en els propers dies del 9 al 17 d'octubre. 
Misteri als Museus permet al visitant interactuar amb les colꞏleccions o exposicions 
dels diferents museus i centres culturals, oferint una activitat sorprenent, participativa 
i lúdica; amb l'objectiu d'atraure al major i divers nombre de públic possible. L'enigma 
d'enguany, que s'ha de descobrir en grups formats i inscrits prèviament, se centra en 
La desaparició d'Irina Musayeva, una colꞏleccionista russa que era de visita a 
Tarragona i misteriosament desapareix. Tot i que les investigacions policials apunten 
a un segrest, els participants hauran de desxifrar què ha passat realment. Diarimés 
6 d’octubre de 2021 (p. 04) 
 
 
Redacció, “Una de les peces més emblemàtiques del pintor, escultor i ceramista 
montblanquí Maties Palau Ferré (1921-2000) es podrà contemplar, fins a final de 
2021, en una de les sales de l'exposició permanent del Museu d'Art Modern de la 
Diputació de Tarragona (MAMT). D'aquesta manera, l'espai cultural de la Part Alta 
de Tarragona se suma a les diverses iniciatives a l'entorn de l'artista que se celebren 
en el marc de l'Any Palau Ferré, coincidint amb el centenari del seu naixement. 
L'obra, Noia amb girasol, va ser creada amb tinta xinesa de colors sobre paper tela. 
Es tracta d'una tècnica molt particular de l'autor, que dona com a resultat obres 
carregades de singularitat gràcies a un ús molt personal del color. El retrat ha estat 
cedit temporalment per la família de Palau Ferré com a reconeixement a la Diputació 
pel seu suport a la recerca en l'art contemporani. Diarimés 6 d’octubre de 2021 (p. 
03) 
 
 
Redacció, “Montblanquí i universal, el pintor, escultor i ceramista Maties Palau Ferré 
(1921-2000) és autor d'una prolífica obra present en diferents colꞏleccions públiques 
i privades de dins i de fora de Catalunya. Ara, una de les seves peces més 
emblemàtiques també es podrà contemplar, fins a final de 2021, en una de les sales 
de l'exposició permanent del Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona 
(MAMT). D'aquesta manera, l'espai cultural de la Part Alta de Tarragona se suma a 
les diverses iniciatives a l'entorn de l'artista que se celebren en el marc de l'Any 
Palau Ferré, coincidint amb el centenari del seu naixement. Noia amb giraL'obra, sol 
(105 x 75 cm), va ser creada amb tinta xinesa de colors sobre paper tela. Es tracta 
d'una tècnica molt particular de l'autor, que dona com a resultat obres carregades de 
singularitat gràcies a un ús molt personal del color. El retrat ha estat cedit 
temporalment per la família de Palau Ferré com a reconeixement a la Diputació pel 
seu suport a la tasca de recerca i investigació en l'art contemporani i per la labor del 
MAMT en favor de la difusió de la creació artística al conjunt de la demarcació de 
Tarragona. Maties Palau Ferré va ser un artista compromès amb la defensa dels 
valors de la pau, la solidaritat i la llibertat. Format a Barcelona i a París, on va 
començar a interessar-se per la tradició pictòrica italiana i les tendències 
escultòriques de l'Europa de l'Est, va gaudir d'una projecció internacional notòria, de 
què destaca el reconeixement obtingut als Estats Units. L'any 2011, coincidint amb 
el norantè aniversari del seu naixement, el Museu d'Art Modern de la Diputació de 
Tarragona va organitzar l'exposició retrospectiva "Palau Ferré i el seu paradís", 
juntament amb la publicació del volum de la colꞏlecció Tamarit, coeditat per Viena 
Edicions i amb textos d'Antoni Salcedo Miliani. Deu anys després, i amb motiu del 
centenari, el museu li torna a retre homenatge oferint als visitants la possibilitat de 
gaudir novament de la força i el color de la seva obra. S'organitzen diverses 
iniciatives en el marc de l'Any Palau Ferré, coincidint amb el centenari del naixement 
de l'artista 'Noia amb girasol' es podrà contemplar al Museu d'Art Modern de la 



Diputació de Tarragona fins a finals de 2021. Nova Conca (Baixa Segarra) 8 
d’octubre de 2021 (p. 07) 
 
Redacció, “El Museu de l'Empordà arriba al Museu de la Garrotxa d'Olot 
El museu figuerenc és tancat per reformes i el centre cedeix les seves obres a 
diversos museus catalans amb la iniciativa “Exposat per reformes”El Museu de la 
Garrotxa exposa temporalment diverses peces provinents del Museu de 
l’Empordà de Figueres, que actualment roman tancat per obres. Exposat per 
reformes és el títol de l’exposició, que es pot veure del 9 d’octubre al 9 de gener, a 
les sales d’exposició permanent del museu, al tercer pis de l’Hospici. Han presentat 
la iniciativa avui al Museu de la Garrotxa, el batlle d'Olot, Pep Berga; Eduard Bech, 
director del Museu de l'Empordà; i, Xevi Roura, tècnic dels Museus d'Olot. El 
Museu de l’Empordà cedeix a Olot 13 peces de 9 artistes, entre les quals hi ha 
pintures, aquarelꞏles, escultures, fotografies i ilꞏlustracions. Es poden veure 
treballs de Jordi Mitjà, Carme Escursell, Marià Baig, Josep Blanquet, Ramon 
Pujolboira, Joaquim Fort de Ribot, Joan Massanet, Ramon Reig i Eudald de Juana.   
Nació Digital.Cat 8 d’octubre de 2021 
 
 
A. Carmona “Exposat per reformes. Títol explicatiu com pocs per descriure la 
proposta del Museu de l'Empordà, actualment tancat al públic per obres, que ha 
obert finestres en museus d'arreu del país per seguir mostrant part de la seva 
colꞏlecció tot i els treballs de remodelació. Una d'aquestes finestres és la nova 
exposició del Museu de la Garrotxa, que fins al 9 de gener acull de forma temporal 
peces d'artistes com Ramon Pujolboira, Carme Escursell o Jordi Mitjà provinents del 
museu empordanès.  En total, el tercer pis de l'Hospici acull tretze peces cedides pel 
museu figuerenc de nou artistes diferents, entre les quals hi ha pintures, aquarelꞏles, 
escultures, fotografies i ilꞏlustracions, algunes de les quals no s'havien vist mai a la 
comarca Es poden veure treballs de Jordi Mitjà, Carme Escursell, Marià Baig, Josep 
Blanquet, Ramon Pujolboira, Joaquim Fort de Ribot, Joan Massanet, Ramon Reig i 
Eudald de Juana que evoquen l'Empordà i d'allò que més el caracteritza, com la 
tramuntana, la plana, el mar o la ciutat de Figueres. Cada peça, a més, va 
acompanyada d'un codi QR on s'explica a través d'un petit text d'on prové l'obra i els 
motius pels quals el Museu de l'Empordà es troba en procés de remodelació.  «Amb 
aquesta exposició, s'apropen dos museus de dues comarques que sempre han 
tingut una forta vinculació artística, amb autors que han pintat i reinterpretat el seu 
paisatge. Els terraprims, l'espai a cavall de la Garrotxa i l'Empordà, ha estat pintat 
abastament tant per artistes garrotxins com empordanesos», recorden des del 
museu garrotxí.  A part d'Olot, les obres del Museu de l'Empordà també es poden 
veure aquests dies al Museu d'Art de Girona. La sala del segle XX acull el Sant 
Narcís de Salvador Dalí, mentre que a les sales del romànic s'hi mostra un capitell 
del segle XII procedent del monestir de Sant Pere de Rodes, obra del mestre de 
Cabestany, juntament amb dues imatges del document als anys 60 fetes pel fotògraf 
figuerenc Joaquim Fort de Ribot. A banda dels dos equipaments gironins, el Museu 
de l'Empordà també ha cedit temporalment algunes de les seves peces al Museu de 
Cerdanyola, al Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú, al Museu d'Art Modern 
de Tarragona i al Museu de Lleida, tots integrants de la Xarxa de Museus d'Art de 
Catalunya, per continuar sent visibles durant els treballs, que permetran millorar 
l'accés a l'edifici, habilitar un espai de benvinguda i un auditori al soterrani del 
museu. Diari de Girona, 9 d’octubre de 2021 (p.36) 
 
Redacció, “El prestigiós psicopedagog Francesco Tonucci ha omplert l’Auditori de la 
Diputació de Tarragona aquest dissabte en una conferència sobre la relació entre la 
infància i l’art amb motiu dels 30 anys del Museu d’Art Modern de la Diputació.El 
psicopedagog ha expressat que l’escola tradicional és com un hospital que referma 



els sans i expulsa els malalts. Tonucci ha instat els assistents a la conferència a 
transformar les escoles i els seus projectes educatius.Acompanyat de la pedagoga 
de l’art i catedràtica de la Universitat de Girona, Roser Juanola, Francesco Tonucci 
ha ofert una conferència sobre la relació entre la infància i l’art. Durant la xerrada, ha 
analitzat la influència de l’escola en els infants i ha proposat una reflexió sobre com 
el museu pot ser un laboratori d’aprenentatge on trobar estímuls sensorials, estètics i 
socioafectius, així com per desenvolupar interessos i actituds en els infants i 
potenciar la seva creativitat. A l’acte hi han participat el diputat de cultura de la 
institució, Joan Josep Garcia i l’alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, entre altres 
representants del món local i de l’àmbit pedagògic i artístic a la demarcació. 
Francesco Tonucci és un psicopedagog italià de reconegut prestigi especialitzat en 
educació infantil que es defineix a sí mateix com a ‘niñólogo’. Proposa adoptar el 
punt de vista de l’infant i deixar-lo més lliure, tant a l’escola com a casa. Ha 
promogut diverses iniciatives per fomentar la participació dels nens, com el camí 
escolar, el parlament dels nens o els consells urbans. Autor de múltiples llibres i 
reconegut internacionalment per trencar dogmes establerts pel que fa a l’educació 
dels infants. Tarragona Ràdio, 16/10/2021, Digital 
 
Redacció, “L’escola tradicional és com un hospital que referma els sans i expulsa els 
malalts”. D’aquesta manera l’internacionalment reconegut psicopedagog i 
investigador Francesco Tonucci ha instat els assistents a la conferència 'Museu i 
escola: Un diàleg possible?' a transformar les escoles i els seus projectes educatius, 
en un acte celebrat aquest dissabte de forma presencial a l'Auditori de la Diputació 
de Tarragona i que també s'ha pogut seguir en streaming. Es tracta de 
l’esdeveniment central del 30 aniversari del MAMT Pedagògic, el servei del Museu 
d'Art Modern de la Diputació que apropa l'art a les escoles 
(https://www.dipta.cat/mamtpedagogic). Acompanyat de la pedagoga de l'art i 
catedràtica de la Universitat de Girona, Roser Juanola, Francesco Tonucci ha ofert 
una conferència sobre la relació entre la infància i l'art. Durant la xerrada, ha 
analitzat la influència de l'escola en els infants i ha proposat una reflexió sobre com 
el museu pot ser un laboratori d'aprenentatge on trobar estímuls sensorials, estètics i 
socioafectius, així com per desenvolupar interessos i actituds en els infants i 
potenciar la seva creativitat. A l'acte hi han participat el diputat de cultura de la 
institució, Joan Josep Garcia i l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, entre altres 
representants del món local i de l'àmbit pedagògic i artístic a la demarcació. 
Francesco Tonucci és un psicopedagog italià de reconegut prestigi especialitzat en 
educació infantil que es defineix a sí mateix com a ‘niñólogo’. Proposa adoptar el 
punt de vista de l'infant i deixar-lo més lliure, tant a l'escola com a casa. Ha promogut 
diverses iniciatives per fomentar la participació dels nens i nenes, com el camí 
escolar, el parlament dels nens o els consells urbans. Autor de múltiples llibres i 
reconegut internacionalment per trencar dogmes establerts pel que fa a l'educació 
dels infants. El 'MAMT Pedagògic' del Museu d'Art Modern de la Diputació de 
Tarragona (MAMT) fa 30 anys que va començar a oferir servei a les escoles, 
apropant l'art i desenvolupant una programació d'activitats educatives per a l'alumnat 
i el professorat. Per celebrar aquestes tres dècades de vida, el Museu d'Art Modern 
ha programat tot un conjunt d'activitats, amb més tallers per a les famílies. 
Descobrim el MAMT en familia. En aquest sentit, enguany el ‘Descobrim el MAMT en 
família’ comptarà amb més propostes que en l’anterior edició i les activitats 
s’allargaran fins al Nadal. A més, per al professorat d’educació infantil i primària, s’ha 
programat un curs sobre la relació entre l’art i l’educació a partir de la lectura i de la 
interpretació de la colꞏlecció del MAMT, que tindrà lloc el 23 d’octubre i el 6 de 
novembre. D'altra banda, el Museu també treballa, amb motiu de l'aniversari, en la 
reformulació de l'espai del MAMT Pedagògic per fer-lo més accessible a tots els 
públics i ofereix visites guiades a la colꞏlecció i a les exposicions temporals fins al 
desembre. El 'MAMT Pedagògic' va néixer l'any 1991 i, durant aquest temps, ha 



crescut, s’ha modernitzat i s’ha adaptat oferint cada vegada més activitats. Entre els 
projectes que hi ha anat incorporant, el 2000 es van iniciar les Jornades de 
Pedagogia de l'Art i Museus; l'any 2006 es va crear Ets un artista… i exposes al 
MAMT, i el 2020 va sorgir el MAMT Pedagògic Take Away amb recursos educatius 
en línia. infocamp.cat, 16/10/2021, Digital 
 
V.Z. “La sugestión causada por los efectos lumínicos se apodera de la última 
exposicicón organizada por el museo tarraconense. LA obra de Antoni Arola en 
“Reflexions” explora los ritmos y los equilibrios visuales y perceptivos que provoca la 
luz en un extenso y diverso abanico de colores, intensidades, reflejos, posiciones, 
espacios y geometrías. Un choque orgánco qu enace y se deriva de la experiencia 
estética pura, que causa una inevitable e intranferible comunicación con el 
espectador, y que probablemente sea difícil violver a originar.” Revistart, revista de 
las artes. Octubre 2021 Núm. 206 (p. 57) 
 
Eudald Camps i Soler, “ Els ulls de la pell. Antoni Arola (Tarragona, 1960) torna a la 
seva ciutat natal amb una selecció de maquetes i de projectes marcats per la 
utilització amb finalitats creatives de la llum. Format com a dissenyador industrial i 
interiorista, la seva pràctica diversificada intenta reconciliar-nos amb una dimensió 
sensualista de l’art que, en contra de l’opinió més estesa, no està renyida amb el 
compromís. Les fronteres, artificialment establertes entre art i disseny de qualitat, 
trontollen sota la mirada d’un creador que es resisteix a les etiquetes. Premiat en 
nombroses ocasions (Premi Nacional de Disseny 2003, quatre vegades amb un 
Delta de Plata i, l’any 2012, amb un Red Dot Design Award), Arola ha exposat a 
ciutats com Barcelona, Madrid, Milà, Londres, Mèxic, Nova York o Tòquio. 
Marguerite Yourcenar, a les seves extraordinàries Mémoires d’Hadrien, posava en 
boca de l’emperador romà unes reflexions que haurien de formar part del corpus 
teòric bàsic del pensament arquitectònic de qualsevol època: «Hauria volgut que el 
santuari de Tots els Déus —escrivia la belga amb la poderosa imatge del Panteó 
d’Agripa a la ment— reproduís la forma del globus terrestre i de l’esfera solar, del 
globus on es concentren les semences del foc etern, de l’esfera buida que tot ho 
conté […] La cúpula, construïda amb una lava dura i lleugera que semblava 
participar encara del moviment ascendent de les flames, comunicava amb el cel a 
través d’un gran forat alternativament negre i blau. El temple, obert i secret, estava 
concebut com un quadrant solar». La descripció no té pèrdua: enlloc de posar en 
valor les sòlides columnes de l’exterior (granit egipci encarregat de sostenir el gran 
fris commemoratiu), o les brillants solucions estructurals destinades a fer possible el 
miracle de la gran cúpula, insistia en allò perfectament intangible, és a dir, en la llum 
i «les semences del foc etern» i, en especial, en les sensacions que la seva 
atmosfera suscitaria en l’hipotètic visitant d’un lloc capaç de ser, al mateix temps, 
«obert i secret».  L’arquitectura del Panteó, en aquest sentit, és una mena 
d’anarquitectura (en un sentit proper al defensat per Gordon Matta-Clark) on allò que 
compta no són tant les elaborades estructures com les primeres impressions. I 
l’arquitecte, de manera anàloga, passaria a ser una mena d’artífex transversal i 
divers que no desestimaria cap disciplina, començant per la seva, però passant pel 
disseny d’interiors i acabant, si es vol, per una mena de poesia visual decididament 
artística. És en aquest punt on podem situar la pràctica d’Antoni Arola: dissenyador 
industrial i interiorista, porta més de tres dècades dilatant la seva pràctica en multitud 
de direccions però mantenint-se fidel a un únic principi, a saber, el d’interpelꞏlar 
sensorialment a un espectador que, de manera literal, s’integra en totes i cada un de 
les seves intervencions. De fet, Arola faria bona la vella reclamació de Peter 
Zumthor, possiblement un dels arquitectes contemporanis més preocupats per les 
qualitats atmosfèriques dels seus projectes: «Com es poden projectar coses —
s’interroga al llibre titulat, precisament, Atmosferes— amb aquesta presència, coses 
belles i naturals que em puguin commoure una vegada i una altra?» La resposta, 



com dèiem, apunta en una direcció sensualista difícil de subscriure per la majoria 
d’estetes contemporanis (avui, produir qualsevol forma de plaer estètic gairebé és 
vist com un crim): «El concepte per designar això és el d’atmosfera. Tots el 
coneixem molt bé: veiem una persona i en tenim una primera impressió. He après a 
no refiar-me d’aquella primera impressió […] Ara que sóc una mica més vell, haig de 
dir que torno a quedar-me amb la primera impressió».  Doncs això: Arola és un 
creador d’atmosferes i, per fer-ho, s’ha servit de formats tan diversos com ara una 
làmpada, l’envàs d’un perfum, mobiliari domèstic, instalꞏlacions efímeres o espais 
permanents. Què tenen en comú tota aquesta heterogènia colꞏlecció de suports i 
plantejaments? Doncs la voluntat de cedir el protagonisme a una llum que no nomes 
no és intangible sinó que s’afirma, inclús amb contundència, en la seva dimensió 
performativa. De nou, Zumthor ens regala valuoses pistes: «La llum sobre les coses, 
m’emociona de vegades de tal manera que fins crec percebre alguna cosa espiritual. 
Quan el sol surt al matí —quelcom que no em canso d’admirar— i torna a ilꞏluminar 
les coses, em dic ‘aquesta llum, aquesta llum no ve d’aquest món! No entenc 
aquesta llum’. Tinc llavors la sensació que hi ha alguna cosa més gran que no 
entenc. Sento un goig immens i estic infinitament agraït que hi hagi alguna cosa 
així». La paradoxa és que, sovint, l’inabastable exigeix formats extraordinàriament 
discrets. Per contra, i aquest seria el «drama», el relat historiogràfic de l’art, en la 
gran majoria de casos, ha dirigit la seva atenció solament a les grans obres: existeix 
una història altra rere la Història oficial que és la que li dóna sentit (els manuscrits 
ilꞏlustrats de Leonardo, els quaderns de viatge de Delacroix, les capses de 
Kubrick…). Grans constructors (com el nostre Peter Zumthor) ho confessen 
obertament: «Normalment, el què tenim és una maqueta o un dibuix (la majoria de 
vegades una maqueta) i pot succeir que, en ella, s’hi apreciï una coherència, que 
moltes coses concordin; me la quedo mirant i em dic: si, tot encaixa […] És a dir, 
veig les coses com si ja estiguessin acabades». Ni més ni menys: la maqueta, el 
dibuix, el projecte, permeten «veure» les coses com si ja «estiguessin acabades» o, 
el que ve a ser el mateix, «com si ja s’haguessin construït». Només des d’aquesta 
certesa (la de l’autonomia del projecte «inacabat») és possible entendre la presència 
de treballs com, per exemple, els del cubà Carlos Garaicoa a la colꞏlecció permanent 
del Reina Sofía (hi exposa la maqueta d’una ciutat, nocturna i delicada, on els 
edificis són llums japoneses fets amb filferro i paper d’arròs), o les instalꞏlacions 
«urbanes» de Miquel Navarro (enlloc de paper d’arròs, l’artista retorna a la 
terracota), o els deliris de Piranesi (en el nostre imaginari, les seves «Carceri 
d’Invenzione» són més reals que la majoria d’edificis clàssics que ell va reinventar), 
o els trencaclosques d’Escher (per més que un tal Gershon Elber s’entesti a 
construir-los mitjançant impressió 3D)… Només des d’aquesta certesa, com dèiem, 
(la de la utilitat de l’efímer i de la importància del trajecte realitzat en multitud de 
direccions) és possible entendre la persistència de creadors com Antoni Arola: 
gràcies al fet de tenir uns ulls a la pell, el tarragoní es capaç d’imaginar una 
alternativa sensual a la feixuga memòria occidental, feta d’enormes pedres 
suportades per columnes i pilars destinats a ser derrotats pel pas del temps. Al final, 
podríem dirigir-li a Arola les mateixes paraules que Juhani Pallasmaa va dedicar al 
seu admirat Jorn Utzon (és l’artífex de l’òpera de Sidney): «Tot treball profund 
sorgeix d’un diàleg entre realitat i somni. La Imaginació fusiona l’observació i la 
fantasia, la memòria i el desig, el passat i el futur. Les seves imatges travessen 
l’espai i temps, s’uneixen a les tradicions de les cultures llunyanes i la combinació 
dels fenòmens naturals amb la geometria, la història i la utopia. Vostè ha demostrat 
com convertir el moviment en forma, la matèria en la luminància i la gravetat en vol». 
Ni més ni menys.” Eltemps.cat 29 d’octubre de 2021. Digital.  
 
 
Redacció, “El Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona exposa dues obres 
del pintor tortosí Francesc Gimeno. acull i exposa fins al mes vinent de gener dos 



obres del pintor tortosí Francesc Gimeno pertanyents al Museu de l’Empordà. Es 
tracta d’una colꞏlaboració emmarcada en el projecte “Exposats per reformes”, que 
vol visualitzar el Museu de l’Empordà durant els mesos que estarà tancat per les 
obres de reforma de l’espai de benvinguda i recuperació de l’auditori.El projecte 
consisteix en la cessió temporal de les obres del Museu de l’Empordà a un total de 
sis museus de la Xarxa de Museus d’Art de Catalunya. El Museu d’Art Modern de la 
Diputació de Tarragona acull dues peces del pintor Tortosí Francesc Gimeno. Es 
tracta de les obres “Autoretrat“, c. 1920 (carbonet sobre paper) i “Paisatge“, 1889 
(oli sobre tela). Els quadres es troben exposats a la sala dedicada als artistes del 
període anomenat: El Taller-Escola de Pintura i Escultura de la Generalitat de 
Catalunya a Tarragona, entre els quals destaquen les obres dels artistes: Ignasi 
Mallol (Tarragona, 1892 – Bogotà, Colòmbia, 1940), Salvador Martorell (La Canonja, 
1895 – Tarragona, 1968) i M. Teresa Ripoll (Tarragona 1914-1987).Al Museu de la 
Garrotxa s’exposen 13 peces de la colꞏlecció per fer una mirada a l’Empordà 
d’artistes com Jordi Mitjà, Ramon Reig i Lluís Roura, entre d’altres. El Museu d’Art 
de Girona exposa el Sant Narcís de Salvador Dalí, fotografies de Francesc Fort de 
Ribot i un capitell del mestre de Cabestany. També hi participa el Museu de 
Cerdanyola amb obres d’Isidre Nonell i Antoni Caba i el Museu Víctor Balaguer de 
Vilanova i la Geltrú amb “Sota l’ombrelꞏla” de Lluís Masriera. Per la seua banda, el 
Museu de Lleida, hi participa amb una Mare de Déu de la llet romànica. Estes peces 
es podran veure fins al 9 de gener en els diferents espais. Es preveu que les obres 
del Museu de l’Empordà estiguen acabades a principis del 2022. 
Francesc Gimeno i Arasa (Tortosa, 1858 – Barcelona, 1927)Considerat prestigiós 
paisatgista, participà amb dos obres en la Primera Exposició d’Artistes Tortosins. 
L’interès de la seua obra, una de les més avançades i importants que es van produir 
a l’Estat espanyol de la seua època, ha estat objecte de treball de diversos 
historiadors de l’art, cal destacar la tesi doctoral del professor Jordi Carbonell de la 
Universitat Rovira Virgili que va realitzar també la catalogació de la seua producció. 
El pintor Ignasi Mallol, codirector d’El Taller- Escola de Pintura i Escultura de la 
Generalitat de Catalunya a Tarragona durant el període de la II República, fou un 
dels artistes més interessats a donar a conèixer l’obra de Francesc Gimeno i 
organitzà una mostra dedicada al pintor el 1925 a la Sala Parés i una exposició 
antològica després de la seua mort.” Setmanari de l’Ebre, 9 de novembre de 2021 
 
 
Redacció, “El Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona exposa dues obres 
del pintor tortosí Francesc Gimeno. acull i exposa fins al mes vinent de gener dos 
obres del pintor tortosí Francesc Gimeno pertanyents al Museu de l’Empordà. Es 
tracta d’una colꞏlaboració emmarcada en el projecte “Exposats per reformes”, que 
vol visualitzar el Museu de l’Empordà durant els mesos que estarà tancat per les 
obres de reforma de l’espai de benvinguda i recuperació de l’auditori.El projecte 
consisteix en la cessió temporal de les obres del Museu de l’Empordà a un total de 
sis museus de la Xarxa de Museus d’Art de Catalunya. El Museu d’Art Modern de la 
Diputació de Tarragona acull dues peces del pintor Tortosí Francesc Gimeno. Es 
tracta de les obres “Autoretrat“, c. 1920 (carbonet sobre paper) i “Paisatge“, 1889 (oli 
sobre tela). Els quadres es troben exposats a la sala dedicada als artistes del 
període anomenat: El Taller-Escola de Pintura i Escultura de la Generalitat de 
Catalunya a Tarragona, entre els quals destaquen les obres dels artistes: Ignasi 
Mallol (Tarragona, 1892 – Bogotà, Colòmbia, 1940), Salvador Martorell (La Canonja, 
1895 – Tarragona, 1968) i M. Teresa Ripoll (Tarragona 1914-1987).Al Museu de la 
Garrotxa s’exposen 13 peces de la colꞏlecció per fer una mirada a l’Empordà 
d’artistes com Jordi Mitjà, Ramon Reig i Lluís Roura, entre d’altres. El Museu d’Art 
de Girona exposa el Sant Narcís de Salvador Dalí, fotografies de Francesc Fort de 
Ribot i un capitell del mestre de Cabestany. També hi participa el Museu de 
Cerdanyola amb obres d’Isidre Nonell i Antoni Caba i el Museu Víctor Balaguer de 



Vilanova i la Geltrú amb “Sota l’ombrelꞏla” de Lluís Masriera. Per la seua banda, el 
Museu de Lleida, hi participa amb una Mare de Déu de la llet romànica. Estes peces 
es podran veure fins al 9 de gener en els diferents espais. Es preveu que les obres 
del Museu de l’Empordà estiguen acabades a principis del 2022. 
Francesc Gimeno i Arasa (Tortosa, 1858 – Barcelona, 1927)Considerat prestigiós 
paisatgista, participà amb dos obres en la Primera Exposició d’Artistes Tortosins. 
L’interès de la seua obra, una de les més avançades i importants que es van produir 
a l’Estat espanyol de la seua època, ha estat objecte de treball de diversos 
historiadors de l’art, cal destacar la tesi doctoral del professor Jordi Carbonell de la 
Universitat Rovira Virgili que va realitzar també la catalogació de la seua producció. 
El pintor Ignasi Mallol, codirector d’El Taller- Escola de Pintura i Escultura de la 
Generalitat de Catalunya a Tarragona durant el període de la II República, fou un 
dels artistes més interessats a donar a conèixer l’obra de Francesc Gimeno i 
organitzà una mostra dedicada al pintor el 1925 a la Sala Parés i una exposició 
antològica després de la seua mort.” NacióDigital, 9 de novembre de 2021 
 
 
Redacció, “El Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona acull i exposa fins al 
proper mes de gener dues obres del pintor tortosí Francesc Gimeno pertanyents al 
Museu de l'Empordà. Es tracta d'una colꞏlaboració emmarcada en el projecte 
Exposats per reformes, que vol visualitzar el Museu de l'Empordà durant els mesos 
que estarà tancat per reformes. El projecte consisteix en la cessió temporal de les 
obres del Museu de l'Empordà a un total de sis museus de la Xarxa de Museus d'Art 
de Catalunya. El Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona acull dues peces 
del pintor Tortosí Francesc Gimeno. Es tracta de les obres Autoretrat, c. 1920 i 
Paisatge, 1889 (oli sobre tela). Diari Mes, 10 de novembre de 2011 (p. 05) 
 
 
Redacció, “El Museu d'Art Modern de Tarragona exposa dues obres del pintor tortosí 
Francesc Gimeno. L'acció s'emmarca en el projecte 'Exposats per reformes' que vol 
visualitzar el Museu de l'Empordà mentre estigui tancat per les obres de reforma.” 
Infocamp 10 Novembre 2021 07:24 
 
Redacció, “El Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona exposa dues obres 
del pintor tortosí Francesc Gimeno pertanyents al Museu de l’Empordà. El Museu 
d’Art Modern de la Diputació de Tarragona acull i exposa fins al proper mes de gener 
dues obres del pintor tortosí Francesc Gimeno pertanyents al Museu de l’Empordà 
(Figueres). Es tracta d’una colꞏlaboració emmarcada en el projecte “Exposats per 
reformes”, que vol visualitzar el Museu de l’Empordà durant els mesos que estarà 
tancat per les obres de reforma de l’espai de benvinguda i recuperació de 
l’auditori.El projecte consisteix en la cessió temporal de les obres del Museu de 
l’Empordà a un total de sis museus de la Xarxa de Museus d’Art de Catalunya. El 
Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona acull dues peces del pintor Tortosí 
Francesc Gimeno. Es tracta de les obres “Autoretrat”, c. 1920 (carbonet sobre paper) 
i “Paisatge”, 1889 (oli sobre tela). Els quadres es troben exposats a la sala dedicada 
als artistes del període anomenat: El Taller-Escola de Pintura i Escultura de la 
Generalitat de Catalunya a Tarragona, entre els quals destaquen les obres dels 
artistes: Ignasi Mallol (Tarragona, 1892 – Bogotà, Colòmbia, 1940), Salvador 
Martorell (La Canonja, 1895 – Tarragona, 1968) i M. Teresa Ripoll (Tarragona 1914-
1987). Al Museu de la Garrotxa s’exposen 13 peces de la colꞏlecció per fer una 
mirada a l’Empordà d’artistes com Jordi Mitjà, Ramon Reig i Lluís Roura, entre 
d’altres. El Museu d’Art de Girona exposa el Sant Narcís de Salvador Dalí, 
fotografies de Francesc Fort de Ribot i un capitell del mestre de Cabestany. També 
hi participa el Museu de Cerdanyola amb obres d’Isidre Nonell i Antoni Caba i el 
Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú amb “Sota l’ombrelꞏla” de Lluís 



Masriera. Per la seva banda, el Museu de Lleida, hi participa amb una Mare de Déu 
de la llet romànica. Aquestes peces es podran veure fins al 9 de gener en els 
diferents espais. Es preveu que les obres del Museu de l’Empordà estiguin acabades 
a principis del 2022. Francesc Gimeno i Arasa (Tortosa, 1858 – Barcelona, 1927). 
Considerat prestigiós paisatgista, participà amb dues obres en la Primera Exposició 
d’Artistes Tortosins. L’interès de la seva obra, una de les més avançades i 
importants que es van produir a l’Estat espanyol de la seva època, ha estat objecte 
de treball de diversos historiadors de l’art, cal destacar la tesi doctoral del professor 
Jordi Carbonell de la Universitat Rovira Virgili que va realitzar també la catalogació 
de la seva producció. El pintor Ignasi Mallol, codirector d’ El Taller- Escola de Pintura 
i Escultura de la Generalitat de Catalunya a Tarragona durant el període de la II 
República, fou un dels artistes més interessats a donar a conèixer l’obra de Francesc 
Gimeno i organitzà una mostra dedicada al pintor el 1925 a la Sala Parés i una 
exposició antològica després de la seva mort. La Guia de Reus, 10 de novembre 
de 2021 
 
 
Redacció, “La Canonja celebra el 125è aniversari del naixement de l’escultor 
Salvador MartorellAmb obligat retard a causa de la pandèmia ha tingut lloc la 
commemoració del 125è aniversari del naixement de l’escultor Salvador Martorell i 
Oller (La Canonja 1895 – Tarragona 1968). L’acte tingué lloc el passat dijous 11 de 
novembre, al castell de Masricart, i fou presidit per l’alcalde de la Canonja, Roc 
Muñoz, acompanyat pel diputat delegat dels Serveis d’Assistència al Ciutadà, Juanjo 
Garcia i el president del Centre d’Estudis Canongins Ponç de Castellví, Francesc 
Roig, com a entitat organitzadora. Assistiren també a l’acte bona part dels regidors 
de l’ajuntament canongí i el director del Museu d’Art Modern de la Diputació de 
Tarragona, Manel Margalef. El motiu essencial de l’acte consistí en el lliurament de 
l’obra Vaixell Mare Internum que la Diputació de Tarragona ha cedit en dipòsit a 
l’Ajuntament de la Canonja per tal d’incorporar-la al conjunt d’obres de l’escultor 
canongí que ja integren el denominat Espai Martorell, ubicat a la planta baixa del 
Castell de Masricart. Es tracta del model original d’escaiola patinada que Martorell 
realitzà l’any 1936, per encàrrec de la família Bonet, i que un cop fosa en bronze fou 
instalꞏlada al jardí de la finca i inaugurada el dia 11 de juny de 1936. Tal com 
manifestà Francesc Roig, “aquest acte forma part del conjunt d’activitats que de 
manera esgraonada ha vingut organitzant el Centre d’Estudis Canongins, des de 
1985 fins ara, com un dels grans objectius de l’entitat en el procés reivindicatiu per a 
la recuperació de les identitats canongines.” Durant l’acte es projectà també un vídeo 
sobre la trajectòria i l’obra de l’escultor canongí Salvador Martorell, produït i editat 
per la Diputació de Tarragona i el Centre d’Estudis Canongins, amb guió de 
Francesc Roig Queralt. L’alcalde Roc Muñoz, va destacar l’obra de Salvador 
Martorell i va manifestar la voluntat del consistori de recuperar la memòria canongina 
i la dels seus fills ilꞏlustres. Igualment tingué lloc la presentació pública de l’única 
obra pictòrica, fins ara coneguda, de Salvador Martorell, realitzada probablement al 
voltant de 1920, durant la seva etapa barcelonina. Es tracta d’un oli sobre tela 
arpillera (62cm x 52cm) que reprodueix el paisatge urbà del Torrent de l’Olla amb 
destacada presència del convent de les Carmelites Descalces i el seu característic 
campanar (avui ja desaparegut). La localització i gestió adquisitiva d’aquest oli 
original de Martorell ha anat a càrrec del Centre d’Estudis Canongins amb l’objectiu 
que fos finalment adquirit per l’Ajuntament de la Canonja i colꞏlocat al Saló de Plens 
municipal.” La Ciutat, 15 de novembre de 2021 9:56h 
 
Redacció, “Celebració del 125è aniversari del naixement de l’escultor canongí 
Salvador Martorell. Amb obligat retard a causa de la pandèmia ha tingut lloc la 
commemoració del 125è aniversari del naixement de l’escultor Salvador Martorell i 
Oller (La Canonja 1895 – Tarragona 1968). L’acte tingué lloc el passat dijous 11 de 



novembre, al castell de Masricart, i fou presidit per l’alcalde de la Canonja, Roc 
Muñoz, acompanyat pel diputat delegat dels Serveis d’Assistència al Ciutadà, Juanjo 
Garcia i el president del Centre d’Estudis Canongins Ponç de Castellví, Francesc 
Roig, com a entitat organitzadora. Assistiren també a l’acte bona part dels regidors 
de l’ajuntament canongí i el director del Museu d’Art Modern de la Diputació de 
Tarragona, Manel Margalef. El motiu essencial de l’acte consistí en el lliurament de 
l’obra Vaixell Mare Internum que la Diputació de Tarragona ha cedit en dipòsit a 
l’Ajuntament de la Canonja per tal d’incorporar-la al conjunt d’obres de l’escultor 
canongí que ja integren el denominat Espai Martorell, ubicat a la planta baixa del 
Castell de Masricart. Es tracta del model original d’escaiola patinada que Martorell 
realitzà l’any 1936, per encàrrec de la família Bonet, i que un cop fosa en bronze fou 
instalꞏlada al jardí de la finca i inaugurada el dia 11 de juny de 1936. Tal com 
manifestà Francesc Roig, “aquest acte forma part del conjunt d’activitats que de 
manera esgraonada ha vingut organitzant el Centre d’Estudis Canongins, des de 
1985 fins ara, com un dels grans objectius de l’entitat en el procés reivindicatiu per a 
la recuperació de les identitats canongines.” Durant l’acte es projectà també un vídeo 
sobre la trajectòria i l’obra de l’escultor canongí Salvador Martorell, produït i editat 
per la Diputació de Tarragona i el Centre d’Estudis Canongins, amb guió de 
Francesc Roig Queralt. L’alcalde Roc Muñoz, va destacar l’obra de Salvador 
Martorell i va manifestar la voluntat del consistori de recuperar la memòria canongina 
i la dels seus fills ilꞏlustres. Igualment tingué lloc la presentació pública de l’única 
obra pictòrica, fins ara coneguda, de Salvador Martorell, realitzada probablement al 
voltant de 1920, durant la seva etapa barcelonina. Es tracta d’un oli sobre tela 
arpillera (62cm x 52cm) que reprodueix el paisatge urbà del Torrent de l’Olla amb 
destacada presència del convent de les Carmelites Descalces i el seu característic 
campanar (avui ja desaparegut). La localització i gestió adquisitiva d’aquest oli 
original de Martorell ha anat a càrrec del Centre d’Estudis Canongins amb l’objectiu 
que fos finalment adquirit per l’Ajuntament de la Canonja i colꞏlocat al Saló de Plens 
municipal. tarragona21.com, 15/11/2021, Digital, 
 
 
Redacció, “Amb obligat retard a causa de la pandèmia ha tingut lloc la 
commemoració del 125è aniversari del naixement de l'escultor Salvador Martorell i 
Oller (La Canonja 1895 - Tarragona 1968). L'acte tingué lloc el passat dijous 11 de 
novembre, al castell de Masricart, i fou presidit per l'alcalde de la Canonja, Roc 
Muñoz, acompanyat pel diputat delegat dels Serveis d'Assistència al Ciutadà, Juanjo 
Garcia i el president del Centre d'Estudis Canongins Ponç de Castellví, Francesc 
Roig, com a entitat organitzadora. Assistiren també a l'acte bona part dels regidors 
de l'ajuntament canongí i el director del Museu d'Art Modern de la Diputació de 
Tarragona, Manel Margalef. El motiu essencial de l'acte consistí en el lliurament de 
l'obra Vaixell Mare Internum que la Diputació de Tarragona ha cedit en dipòsit a 
l'Ajuntament de la Canonja per tal d'incorporar-la al conjunt d'obres de l'escultor 
canongí que ja integren el denominat Espai Martorell, ubicat a la planta baixa del 
Castell de Masricart.  Es tracta del model original d'escaiola patinada que Martorell 
realitzà l'any 1936, per encàrrec de la família Bonet, i que un cop fosa en bronze fou 
instalꞏlada al jardí de la finca i inaugurada el dia 11 de juny de 1936. Tal com 
manifestà Francesc Roig, «aquest acte forma part del conjunt d'activitats que de 
manera esgraonada ha vingut organitzant el Centre d'Estudis Canongins, des de 
1985 fins ara, com un dels grans objectius de l'entitat en el procés reivindicatiu per a 
la recuperació de les identitats canongines». Durant l'acte es projectà també un 
vídeo sobre la trajectòria i l'obra de l'escultor canongí Salvador Martorell, produït i 
editat per la Diputació de Tarragona i el Centre d'Estudis Canongins, amb guió de 
Francesc Roig Queralt. L'alcalde Roc Muñoz, va destacar l'obra de Salvador 
Martorell i va manifestar la voluntat del consistori de recuperar la memòria canongina 
i la dels seus fills ilꞏlustres. Igualment tingué lloc la presentació pública de l'única 



obra pictòrica, fins ara coneguda, de Salvador Martorell, realitzada probablement al 
voltant de 1920, durant la seva etapa barcelonina.  Es tracta d'un oli sobre tela 
arpillera (62cm x 52cm) que reprodueix el paisatge urbà del Torrent de l'Olla amb 
destacada presència del convent de les Carmelites Descalces i el seu característic 
campanar (avui ja desaparegut). La localització i gestió adquisitiva d'aquest oli 
original de Martorell ha anat a càrrec del Centre d'Estudis Canongins amb l'objectiu 
que fos finalment adquirit per l'Ajuntament de la Canonja i colꞏlocat al Saló de Plens 
municipal.  Així doncs tot i la pandèmia s'ha pogut celebrar aquest aniversari tan 
esperat al municipi, tot i el retard i seguir totes les normatives i mesures per evitar els 
contagis de la Covid-19. El principal objectiu de tot plegat és tenir en compte les 
diverses identitats canongines i poder recordar i estudiar aquelles personalitats que 
han treballat i han deixat un llegat dins el municipi. Això també forma part d'una 
tasca que s'ha marcat l'Ajuntament de La Canonja. Així doncs durant els propers 
anys esperen poder recuperar la memòria de tots aquells fills ilꞏlustres del municipi. 
La Canonja. L'alcalde canongí ha explicat que recuperen la memòria d'aquells fills 
ilꞏlustres del municipi.” Tarragonès al dia,  Diari de Tarragona, 16 de novembre 
de 2021  
 
 
Redacció, “La Canonja celebra el 125è aniversari del naixement de l’escultor 
Salvador Martorell La Diputació cedeix a l'Ajuntament l’obra 'Vaixell Mare Internum', 
que s'incorpora al conjunt d’obres de l’escultor canongí de l''Espai Martorell', al 
Castell de Masricart Amb obligat retard a causa de la pandèmia, el dijous passat 11 
de novembre, va tenir lloc a la Canonja la commemoració del 125è aniversari 
delnaixement de l'escultor Salvador Martorell i Oller (La Canonja 1895 - Tarragona 
1968). L’acte celebrat al Castell de Masricart, i vaser presidit per l’alcalde de la 
Canonja, Roc Muñoz, acompanyat pel diputat delegat dels Serveis d’Assistència al 
Ciutadà, Juanjo Garcia i el president del Centre d’Estudis Canongins Ponç de 
Castellví, Francesc Roig, com a entitat organitzadora. També hi van assistir bona 
part dels regidors de l’ajuntament canongí i el director del Museu d’Art Modern de la 
Diputació de Tarragona, Manel Margalef. La Diputació cedeix a la Canonja l'obra 
'Vaixell Mare Inernum' El motiu essencial de l’acte va consistir en el lliurament de 
l’obra 'Vaixell Mare Internum' que la Diputació de Tarragona ha cedit en dipòsit a 
l’Ajuntament de la Canonja per tal d’incorporar-la al conjunt d’obres de l’escultor 
canongí que ja integren el denominat 'Espai Martorell, ubicat a la planta baixa del 
Castell de Masricart. Es tracta del model original d’escaiola patinada que Martorell 
realitzà l’any 1936, per encàrrec de la família Bonet, i que un cop fosa en bronze fou 
instalꞏlada al jardí de la finca i inaugurada el dia 11 de juny de 1936. Tal com va 
manifestar Francesc Roig, “aquest acte forma part del conjunt d’activitats que de 
manera esgraonada ha vingut organitzant el Centre d’Estudis Canongins, des de 
1985 fins ara, com un dels grans objectius de l’entitat en el procés reivindicatiu per a 
la recuperació de les identitats canongines.” Durant l’acte es va projectar també un 
vídeo sobre la trajectòria i l’obra de l'escultor canongí Salvador Martorell, produït i 
editat per la Diputació de Tarragona i el Centre d’Estudis Canongins, amb guió de 
Francesc Roig Queralt. L’alcalde Roc Muñoz, va destacar l’obra de Salvador 
Martorell i va manifestar la voluntat del consistori de recuperar la memòria canongina 
i la dels seus fills ilꞏlustres. L'única pintura coneguda de Salvador Martorell. D'altra 
banda, també es va fer la presentació pública de l'única obra pictòrica, fins ara 
coneguda, de Salvador Martorell, realitzada probablement al voltant de 1920, durant 
la seva etapa barcelonina. Es tracta d’un oli sobre tela arpillera (62cm x 52cm) que 
reprodueix el paisatge urbà del Torrent de l’Olla amb destacada presència del 
convent de les Carmelites Descalces i el seu característic campanar (avui ja 
desaparegut). La localització i gestió adquisitiva d’aquest oli original de Martorell ha 
anat a càrrec del Centre d’Estudis Canongins amb l’objectiu que fos finalment 



adquirit per l'Ajuntament de la Canonja i colꞏlocat al Saló de Plens municipal. 
Infocamp.cat, 17/11/2021, Digital 
 
Redacció, “El Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) ha acollit, 
aquest dissabte al vespre, l’acte de lliurament de premis de la Biennal d’Art Diputació 
de Tarragona 2021 i la inauguració de l’exposició de l’obra guanyadora (de l’artista 
Dionis Escorsa O’Callaghan), de les dues que han obtingut accèssit (de Maria 
García Ruiz i Fermín Jiménez Landa) i de les deu finalistes (d’Eduard Comelles 
Allué, Ángela Cuadra Casas, Borja Santomé Rodríguez, Pau Magrané Figuera, 
Ariadna Parreu Alberich, Svantje Busshoff, Anna Jornet Puig, Olga Olivera Tabeni, 
Gerard Boyer Ballesteros i Matteo Guidi). Totes es podran visitar fins al proper 16 de 
gener. El visitant hi pot contemplar les propostes artístiques fruit de la reformulació 
d’aquest històric certamen, que ha fusionat els premis de pintura i escultura en un de 
sol per tal d’adaptar-se a les noves tendències creatives. El lliurament dels premis de 
la Biennal d’Art 2021 l’ha presidit la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí 
Llaurado, amb la participació del diputat de Cultura de la institució, Joan Josep 
Garcia; del director del MAMT, Manel Margalef, i diversos dels artistes guardonats 
en aquesta edició. Llauradó ha felicitat als autors i autores de les obres 
seleccionades i guanyadores, treballs que, segons ha dit, «reflecteixen l’enorme 
talent i creativitat que ens envolta i ens demostren que la nostra és una societat 
culturalment viva on l’art hi batega amb força». La presidenta de la Diputació també 
ha destacat que la reformulació del certamen «permet obrir-lo encara més al món 
artístic de la demarcació, del país i de l’Estat». En el mateix sentit, el diputat delegat 
de Cultura, Joan Josep Garcia, ha explicat que un dels motius de la reformulació 
dels premis ha estat «la voluntat d’entusiasmar al màxim nombre de participants, des 
de qualsevol disciplina artística». El nou format, ha assegurat, «ens permet seguir 
avançant, afavorint i captant l’interès dels artistes i cercant la incidència en les 
mirades més crítiques». Enguany, s’ha atorgat un guardó de 6.000 euros per a l’obra 
guanyadora i dos accèssits de 3.000 euros. A més, s’ha dotat amb 600 euros els deu 
treballs seleccionats per a l’exposició. La unificació dels premis respon a un canvi de 
paradigma artístic observat en els darrers anys. Per això, s’han admès obres de 
qualsevol estil que s’emmarqui dins del concepte actual de les arts visuals, 
independentment de la seva disciplina i sense la necessitat d’atendre a cap 
classificació prèvia, amb l’objectiu d’afavorir l’interès i la complicitat dels autors i les 
autores. Les obres guanyadores: L’obra del tortosí Dionis Escorsa O’Callaghan ‘El 
balcó invers’ ha estat la guanyadora de la Biennal d’Art 2021 de la Diputació de 
Tarragona. Es tracta d’una creació audiovisual que mostra un centenar de dibuixos 
realitzats durant els mesos de confinament que analitzen com la pandèmia i el 
procés de digitalització ha alterat la relació entre el que és domèstic i el que és o es 
fa públic. El projecte guanyador ha obtingut un total de 6.000 euros. Els accèssits, de 
3.000 euros cadascun, s’han lliurat a les obres: ‘Tierras raras’ de Maria García Ruiz 
(Valdepeñas) i ‘El final de un vacío es el principio de otro’ de Fermín Jiménez Landa 
(Pamplona). L’obra de Maria García és una videoinstalꞏlació que aborda la relació 
entre imatge, paisatge, cos i territori. I pel que fa a l’obra de Fermín Jiménez, es 
compon d’un conjunt format per 9 fotografies, una sèrie de vídeos i una carta on 
l’artista reflexiona sobre l’escultura d’Oteiza. Les obres seeleccionades són ‘Temps 
suspès’, d’Eduard Comelles Allué; ‘Alineaciones’, d’ Ángela Cuadra Casas; ‘Rumbo 
a Eleusis’, de Borja Santomé Rodríguez; ‘La font’, de Pau Magrané Figuera; ‘Plasma 
fantasma. Imago + Pupa’, d’Ariadna Parreu Alberich; ‘Bauzaun’, de Svantje 
Busshoff; ‘Ventura’, d’Anna Jornet Puig; ‘Colorimetries de la Ribera d’Ebre’, d’Olga 
Olivera Tabeni; ‘L’ombra del núvol’ de Gerard Boyer Ballesteros, i ‘Donacions’ de 
Matteo Guidi. La participació a la Biennal es quadruplica. La participació a la Biennal 
d’Art de la Diputació de Tarragona d’enguany ha crescut prop d’un 80%. El certamen 
ha rebut un total de 241 obres, 188 més que en l’anterior edició’ celebrada l’any 
2019, quan se’n van rebre 53. De les 241 obres que s’hi han presentat enguany, 42 



són d’autors de la demarcació de Tarragona, 107 d’artistes procedents d’altres 
indrets de Catalunya i la resta de diverses zones de l’Estat. La Biennal d’Art és un 
certamen de creació artística de referència a la demarcació de Tarragona i arreu del 
país i de l’Estat. Impulsada a través del Museu d’Art Modern (MAMT) de la Diputació, 
la Biennal d’Art va néixer fa 77 anys amb l’objectiu de potenciar la creativitat, atraure 
el talent i consolidar el MAMT. Tarragona 21 Digital, 27 de novembre de 2021 
 
Redacció, “El tortosí Dionís Escorça guanya la Biennal d’Art. El Museu d'Art Modern 
de la Diputació de Tarragona (MAMT) va acollir dissabte passat el lliurament de 
premis de la Biennal d'Art i la inauguració de l'exposició de l'obra guanyadora, de les 
dues que han obtingut accèssit i de les deu finalistes, en un acte presidit per la 
presidenta de la institució, Noemí Llauradó. Totes les obres es podran visitar fins al 
16 de gener. El visitant hi pot contemplar les propostes artístiques fruit de la 
reformulació d'aquest històric certamen, que ha fusionat els premis de pintura i 
escultura en un de sol per tal d'adaptar-se a les noves tendències creatives.  L'obra 
del tortosí Dionis Escorsa O'Callaghan El balcó invers ha estat la guanyadora de la 
Biennal d'Art 2021. Es tracta d'una creació audiovisual que mostra un centenar de 
dibuixos realitzats durant els mesos de confinament que analitzen com la pandèmia i 
el procés de digitalització ha alterat la relació entre el que és domèstic i el que és o 
es fa públic. El projecte guanyador ha obtingut un total de 6.000 euros. Els accèssits, 
de 3.000 euros cadascun, es van lliurar a les obres: Tierras raras de María García 
Ruiz (Valdepeñas) i El final de un vacío es el principio de otro de Fermín Jiménez. 
Landa (Pamplona). L'obra de Maria García és una videoinstalꞏlació que aborda la 
relació entre imatge, paisatge, cos i territori. I pel que fa a l'obra de Fermín Jiménez, 
es compon d'un conjunt format per 9 fotografies, una sèrie de vídeos i una carta on 
l'artista reflexiona sobre l'escultura d'Oteiza.  Les obres seleccionades són Temps 
suspès, d'Eduard Comelles Allué; Alineaciones, d'Ángela Cuadra Casas; Rumbo a 
Eleusis, de Borja Santomé Rodríguez; La font, de Pau Magrané Figuera; Plasma 
fantasma. Imago + Pupa, d'Ariadna Parreu Alberich; Bauzaun, de Svantje Busshoff; 
Ventura, d'Anna Jornet Puig; Colorimetries de la Ribera d'Ebre, d'Olga Olivera 
Tabeni; L'ombra del núvol de Gerard Boyer Ballesteros, i Donacions de Matteo 
Guidi. La participació en la Biennal d'Art de la Diputació d'enguany ha crescut prop 
d'un 80%. El certamen ha rebut 241 obres, 188 més que en l'anterior edició 
celebrada l'any 2019, quan se'n van rebre 53. De les 241 obres que s'hi han 
presentat enguany, 42 són d'autors de la demarcació de Tarragona. Diari de 
Tarragona, 29 de novembre de 2021 (p. 47) 
 
Redacció  “'El balcó invers', del tortosí Dionis Escorsa O'Callaghan, guanya la 
Biennal d'Art Diputació de Tarragona. El MAMT va acollir, aquest dissabte, el 
lliurament dels premis i la inauguració de l'exposició del conjunt d'obres 
seleccionades. El Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) va 
acollir, aquest dissabte al vespre, l'acte de lliurament de premis de la Biennal d'Art 
Diputació de Tarragona 2021 i la inauguració de l'exposició de l'obra guanyadora (de 
l'artista Dionis Escorsa O'Callaghan), de les dues que han obtingut accèssit (de 
Maria García Ruiz i Fermín Jiménez Landa) i de les deu finalistes (d'Eduard 
Comelles Allué, Ángela Cuadra Casas, Borja Santomé Rodríguez, Pau Magrané 
Figuera, Ariadna Parreu Alberich, Svantje Busshoff, Anna Jornet Puig, Olga Olivera 
Tabeni, Gerard Boyer Ballesteros i Matteo Guidi). Totes es podran visitar fins al 
proper 16 de gener. El visitant hi pot contemplar les propostes artístiques fruit de la 
reformulació d'aquest històric certamen, que ha fusionat els premis de pintura i 
escultura en un de sol per tal d'adaptar-se a les noves tendències creatives. El 
lliurament dels premis de la Biennal d'Art 2021 l'ha presidit la presidenta de la 
Diputació de Tarragona, Noemí Llaurado, amb la participació del diputat de Cultura 
de la institució, Joan Josep Garcia; del director del MAMT, Manel Margalef, i 
diversos dels artistes guardonats en aquesta edició. Llauradó ha felicitat als autors i 



autores de les obres seleccionades i guanyadores, treballs que, segons ha dit, 
"reflecteixen l'enorme talent i creativitat que ens envolta i ens demostren que la 
nostra és una societat culturalment viva on l'art hi batega amb força". La presidenta 
de la Diputació també ha destacat que la reformulació del certamen "permet obrir-lo 
encara més al món artístic de la demarcació, del país i de l'Estat". En el mateix 
sentit, el diputat delegat de Cultura, Joan Josep Garcia, ha explicat que un dels 
motius de la reformulació dels premis ha estat "la voluntat d’entusiasmar al màxim 
nombre de participants, des de qualsevol disciplina artística". El nou format, ha 
assegurat, "ens permet seguir avançant, afavorint i captant l’interès dels artistes i 
cercant la incidència en les mirades més crítiques". Enguany, s'ha atorgat un guardó 
de 6.000 euros per a l'obra guanyadora i dos accèssits de 3.000 euros. A més, s'ha 
dotat amb 600 euros els deu treballs seleccionats per a l'exposició. La unificació dels 
premis respon a un canvi de paradigma artístic observat en els darrers anys. Per 
això, s'han admès obres de qualsevol estil que s’emmarqui dins del concepte actual 
de les arts visuals, independentment de la seva disciplina i sense la necessitat 
d’atendre a cap classificació prèvia, amb l’objectiu d’afavorir l’interès i la complicitat 
dels autors i les autores. Les obres guanyadores: L'obra del tortosí Dionis Escorsa 
O'Callaghan 'El balcó invers' ha estat la guanyadora de la Biennal d'Art 2021 de la 
Diputació de Tarragona. Es tracta d'una creació audiovisual que mostra un centenar 
de dibuixos realitzats durant els mesos de confinament que analitzen com la 
pandèmia i el procés de digitalització ha alterat la relació entre el que és domèstic i 
el que és o es fa públic. El projecte guanyador ha obtingut un total de 6.000 euros. 
Els accèssits, de 3.000 euros cadascun, s'han lliurat a les obres: 'Tierras raras' de 
Maria García Ruiz (Valdepeñas) i 'El final de un vacío es el principio de otro' de 
Fermín Jiménez Landa (Pamplona). L'obra de Maria García és una videoinstalꞏlació 
que aborda la relació entre imatge, paisatge, cos i territori. I pel que fa a l'obra de 
Fermín Jiménez, es compon d'un conjunt format per 9 fotografies, una sèrie de 
vídeos i una carta on l'artista reflexiona sobre l'escultura d'Oteiza. Les obres 
seeleccionades són 'Temps suspès', d'Eduard Comelles Allué; 'Alineaciones', d' 
Ángela Cuadra Casas; 'Rumbo a Eleusis', de Borja Santomé Rodríguez; 'La font', de 
Pau Magrané Figuera; 'Plasma fantasma. Imago + Pupa', d'Ariadna Parreu Alberich; 
'Bauzaun', de Svantje Busshoff; 'Ventura', d'Anna Jornet Puig; 'Colorimetries de la 
Ribera d’Ebre', d'Olga Olivera Tabeni; 'L’ombra del núvol' de Gerard Boyer 
Ballesteros, i 'Donacions' de Matteo Guidi. La participació a la Biennal es quadruplica 
La participació a la Biennal d’Art de la Diputació de Tarragona d'enguany ha crescut 
prop d'un 80%. El certamen ha rebut un total de 241 obres, 188 més que en 
l’anterior edició' celebrada l’any 2019, quan se'n van rebre 53. De les 241 obres que 
s’hi han presentat enguany, 42 són d’autors de la demarcació de Tarragona, 107 
d’artistes procedents d’altres indrets de Catalunya i la resta de diverses zones de 
l’Estat. La Biennal d’Art és un certamen de creació artística de referència a la 
demarcació de Tarragona i arreu del país i de l’Estat. Impulsada a través del Museu 
d'Art Modern (MAMT) de la Diputació, la Biennal d'Art va néixer fa 77 anys amb 
l'objectiu de potenciar la creativitat, atraure el talent i consolidar el MAMT.”   
Infocamp, 29 Novembre 2021 21:27 
 
 
Redacció, “L’obra ‘El balcó invers’, del tortosí Dionis Escorsa, guanya la Biennal 
d’Art Diputació de Tarragona. El Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona 
(MAMT) ha acollit el lliurament de premis de la Biennal d’Art Diputació de Tarragona 
2021 i la inauguració de l’exposició de l’obra guanyadora de l’artista Dionis Escorsa 
O’Callaghan “el balcó invers” . També s’han exposat les dos que han obtingut 
accèssit de Maria García Ruiz i Fermín Jiménez Landa i de les deu finalistes 
d’Eduard Comelles Allué, Ángela Cuadra Casas, Borja Santomé Rodríguez, Pau 
Magrané Figuera, Ariadna Parreu Alberich, Svantje Busshoff, Anna Jornet Puig, Olga 
Olivera Tabeni, Gerard Boyer Ballesteros i Matteo Guidi.Totes es podran visitar fins 



al pròxim 16 de gener. El visitant hi pot contemplar les propostes artístiques fruit de 
la reformulació d’este històric certamen, que ha fusionat els premis de pintura i 
escultura en un de sol per tal d’adaptar-se a les noves tendències creatives. 
Enguany, s’ha atorgat un guardó de 6.000 euros per a l’obra guanyadora i dos 
accèssits de 3.000 euros. A més, s’ha dotat amb 600 euros els deu treballs 
seleccionats per a l’exposició. La unificació dels premis respon a un canvi de 
paradigma artístic observat en els darrers anys. Per això, s’han admès obres de 
qualsevol estil que s’emmarque dins del concepte actual de les arts visuals, 
independentment de la seua disciplina i sense la necessitat d’atendre a cap 
classificació prèvia, amb l’objectiu d’afavorir l’interès i la complicitat dels autors i les 
autores.” La veu de l’Ebre. Digital 29 de novembre de 2021 
 
Redacció, “L’obra ‘El balcó invers’, del tortosí Dionis Escorsa, guanya la Biennal 
d’Art Diputació de Tarragona. El Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona 
(MAMT) ha acollit el lliurament de premis de la Biennal d’Art Diputació de Tarragona 
2021 i la inauguració de l’exposició de l’obra guanyadora de l’artista Dionis Escorsa 
O’Callaghan “el balcó invers” . També s’han exposat les dos que han obtingut 
accèssit de Maria García Ruiz i Fermín Jiménez Landa i de les deu finalistes 
d’Eduard Comelles Allué, Ángela Cuadra Casas, Borja Santomé Rodríguez, Pau 
Magrané Figuera, Ariadna Parreu Alberich, Svantje Busshoff, Anna Jornet Puig, Olga 
Olivera Tabeni, Gerard Boyer Ballesteros i Matteo Guidi.Totes es podran visitar fins 
al pròxim 16 de gener. El visitant hi pot contemplar les propostes artístiques fruit de 
la reformulació d’este històric certamen, que ha fusionat els premis de pintura i 
escultura en un de sol per tal d’adaptar-se a les noves tendències creatives. 
Enguany, s’ha atorgat un guardó de 6.000 euros per a l’obra guanyadora i dos 
accèssits de 3.000 euros. A més, s’ha dotat amb 600 euros els deu treballs 
seleccionats per a l’exposició. La unificació dels premis respon a un canvi de 
paradigma artístic observat en els darrers anys. Per això, s’han admès obres de 
qualsevol estil que s’emmarque dins del concepte actual de les arts visuals, 
independentment de la seua disciplina i sense la necessitat d’atendre a cap 
classificació prèvia, amb l’objectiu d’afavorir l’interès i la complicitat dels autors i les 
autores.” Setmanari l’Ebre. Digital 29 de novembre de 2021 
 
 
Redacció, “ El balcó invers, de l'artista tortosí Dionis Escorsa O'Callaghan, ha estat 
l'obra guanyadora de la Biennal d'Art 2021 de la Diputació de Tarragona. Es tracta 
d'una creació audiovisual que mostra un centenar de dibuixos realitzats durant els 
mesos de confinament que analitzen com la pandèmia i el procés de digitalització ha 
alterat la relació entre el que és domèstic i el que és o es fa públic. El projecte 
guanyador ha obtingut un total de 6.000 €; i s'han lliurat dos accèssits de 3.000 € a 
les obres Tierras raras, de Maria García Ruiz, de Valdepeñas, i El final de un vacío 
es el principio de otro, de Fermin Jiménez Landa, de Pamplona. La Biennal d'Art és 
un certamen de creació artística de referència de la demarcació, nascut fa 77 anys, 
amb l'objectiu de potenciar la creativitat, atraure el talent i consolidar el Museu d'Art 
Modern -equipament que impulsa el guardó-. Enguany, s'ha quadruplicat la 
participació al certamen, que ha rebut un total de 241 obres -188 més que l'edició 
anterior, del 2019. L’Ebre, 3 de desembre de 2021 
 
Sílvia Fornós, “Como la pandemia y el proceso de digitalización han alterado la 
relación entre lo que es doméstico y lo que es o se hace público. Este dilema ha 
inspirado al artista tortosino Dionis Escorsa O'Callaghan para crear la obra El balcó 
invers, con la que se ha proclamado ganador de la Biennal d'Art Diputació de 
Tarragona 2021. «No estoy acostumbrado a ganar premios, pero siempre es una 
gran sorpresa y un honor», confiesa. Si bien, esta ha sido la primera vez que se 
presentaba al certamen, «motivado por el salto cualitativo de la convocatoria», ya 



que en esta edición la organización decidió fusionar los premios de pintura y 
escultura para adaptar el premio a las nuevas tendencias creativas, respondiendo 
así al cambio de paradigma artístico observado en los últimos años.  Asimismo, la 
Biennal d'Art también premió con dos accesitos las obras Tierras raras de Maria 
García Ruiz (Valdepeñas) y El final de un vacío es el principio de otro de Fermín 
Jiménez Landa (Pamplona). Las obras ganadoras se pueden ver en una exposición, 
junto a las de los diez finalistas del certamen, en el Museu d'Art Modern de la 
Diputació de Tarragona hasta el 16 de enero.  «El balcó invers -explica su autor- es 
una creación audiovisual que reúne un centenar de dibujos realizados, mayormente, 
durante el confinamiento y en la absoluta clausura». Y en un momento en el que 
Dionis Escorsa O'Callaghan tuvo que trabajar con «las mínimas condiciones 
posibles, un lápiz, un papel y una goma, y poco más». «Esta limitación técnica me 
dio la oportunidad de liberarme, es decir, decidí comparar como, durante la 
pandemia, el concepto de privacidad se había tergiversado, y la manera en la que la 
entrada de lo virtual en nuestras vidas se estableció como una frontera entre lo 
público y lo privado», explica el artista. En esta misma línea, explica, «decidí 
contrastar la frontera entre lo privado y lo público con lo que es onírico y aquello que 
es real», y resalta que la obra plantea «la progresiva tergiversación de la función 
inmune de la arquitectura, es decir, como durante pandemia se ha exagerado esta 
protección, en tanto que la desaparición del espacio público ha provocado la 
multiplicación de los espacios interiores».  Por último, Dionis Escorsa O'Callaghan 
afirma que El balcó invers es un balcón que comunica con el interior, es decir, con 
espacios privados llenos de fronteras como puertas, ventanas, paredes, etc. Un 
espacio que habito de personajes surgidos de la realidad natural y sociopolítica, pero 
cuya presencia es fantasmagórica».  Por su parte, la artista Maria García Ruiz 
aborda la relación entre imagen, paisaje, cuerpo y territorio. Tierras raras, explica la 
autora, «es una reflexión poética alrededor de la materialidad del proceso al que 
estamos sujetos de desmaterialización del mundo, y como todo ello tiene un reflejo 
en el territorio». En este sentido, la autora ha decidido jugar con el concepto tierras 
raras, en tanto que «son una serie de elementos, metales, que responden a este 
nombre, y que son fundamentales para la construcción de los nuevos dispositivos 
tecnológicos, como el brillo de las pantallas de los móviles, molinos eólicos y una 
nueva generación de tecnología verde, que parece que no contamina, pero que tiene 
su lado oscuro». Asimismo, sigue explicando Maria García Ruiz, «esa 'tierra rara' 
también es para mí el paisaje del que procedo, la meseta manchega, donde en el 
Campo de Montiel hubo un proyecto de tierras raras, ya que una empresa se dedicó 
a explorar la posibilidad de abrir una minería». Sobre este aspecto, la artista 
recuerda que «el 90% de las tierras raras que se consumen en el mundo las produce 
China, y en la obra hay una referencia a la mina de Bayan Obo, en la región 
Mongolia, como una imagen que invita a reflexionar sobre la herida en el territorio, 
que también es una metáfora de nuestra relación y mirada hacia el paisaje».  Nueve 
fotografías, una serie de vídeo y una carta donde el artista reflexiona sobre la 
escultura de Oteiza integran la obra El final de un vacío es el principio de otro de 
Fermín Jiménez Landa. «Una de las líneas más conocidas de la escultura de Oteiza 
es la dimensión poética y escultórica del vacío, trabajando el vacío como material. 
Entonces, con ciertos elementos creaba un vacío que era parte de la obra. Por ello, 
mi idea de acercamiento a todo ello es proponer como entre dos partes de dos 
esculturas de Oteiza también se genera un vacío», explica el autor. Así, las 
instantáneas capturan poéticamente «desde viajes de tres metros hasta otros de 
2.000 kilómetros», lo que le ha llevado «medir el mundo con la trama invisible 
generada por los espacios entre las obras de Oteiza y generar nodos de una 
geografía insólita». Del viaje, Fermín Jiménez Landa asegura que «no me imaginaba 
que un punto de partida como el vacío me iba a lleva a descubrir historias de vida y 
anécdotas reales».  Obras finalistas. En la convocatoria de este año se han 
fusionado los premios de pintura y escultura  'Temps suspès' 'Alineaciones' 'Rumbo 



a Eleusis' 'La font' 'Plasma fantasma. Imago + Pupa' 'Bauzaun' 'Ventura' 
'Colorimetries de la Ribera d'Ebre' 'L'ombra del núvol' 'Donacions'. Exposición: El 
Museu d'Art Modern exhibe las obras ganadoras y finalistas de la Biennal d'Art 
Diputació de Tarragona 2021 Hasta el 16 de enero La exposición se puede visitar en 
el MAMT hasta el próximo 16 de enero. Diari de Tarragon, 5 de desembre de 2021 
(p. 44-45) 
 
I. A. “ El arte simbolista se abre paso en Sagunt. La Fundación Bancaja reúne en su 
sala Glorieta un total de 40 obras de Genaro Palau, Santiago Rusiñol y otros artistas. 
El arte simbolista se ha abierto paso en Sagunt de la mano de pintores en 
mayúsculas, gracias a la exposición impulsada por la Fundación Bancaja que se 
puede ver en la Sala Glorieta. Bajo el título 'Genaro Palau y Santiago Rusiñol: la 
estética modernista y el simbolismo finisecular', la muestra recoge algunas de las 
obras más destacadas de estos dos artistas modernistas y que pone el foco en el 
hilo conductor que une las trayectorias artísticas de ambos creadores: su 
interpretación pictórica de paisajes y jardines.  La exposición, comisariada por María 
Teresa Abad Azuaga y Ester Alba Pagán, consta de una selección de 40 obras 
procedentes de colecciones particulares e instituciones públicas y privadas como la 
Casa Museu Benlliure, Colección de Arte Banco de Sabadell, Colección BBVA, el 
Museu de Belles Arts de Xàtiva y el Museu d'Art Modern de Tarragona, a las que se 
suman piezas procedentes de los fondos de la Fundación Bancaja.  El recorrido por 
las obras que conforman la exposición permite contemplar escenas diversas que 
plasman paisajes, jardines, playas, puertos, estanques o fuentes; construcciones 
como alquerías, palacios, conventos, ermitas, calvarios o castillos; interiores y 
escenas intimistas; y, en definitiva, realidades de territorios próximos como Sagunto, 
València, Bétera, Xàtiva, Buñol, Torrent, Altea o Denia.  Son imágenes que, como 
explican desde la Fundación Bancaja, reflejan la constante indagación que ambos 
artistas realizaron de los espacios naturales y que ponen de manifiesto la 
importancia de una corriente artística que fue también cultivada por otros nombres 
reconocidos como Benlliure, Sorolla, Guiteras, Navarro Llorens o Moreno Gimeno.  
Genaro Palau y Santiago Rusiñol se conocieron y afianzaron su amistad plasmando 
los Jardines de Monforte de València hacia el año 1919. Un escenario que les atrajo 
tanto por la variedad vegetal y floral como por la riqueza arquitectónica y escultórica, 
y que unió la inquietud paisajista de ambos creadores influyéndose uno al otro, tal y 
como se puede apreciar en algunos de los óleos que recoge esta exposición.  La 
muestra, de entrada gratuita, se puede visitar de martes a sábado de 17 a 21 horas 
en la sala de exposiciones Glorieta.  Bancaja de Genero Palau/Colección particular. . 
Palau. /Colección particular 2 3 4 Vista de Monforte, umbráculo, Jardines de 
Monforte IV, de Santiago Rusiñol. /Colección BBVA Alquería, de G. Levante. 
Epecial navidad en el Camp de Morvedre/suplemento  22 de diciembrte e 2021. 
 
Norián Muñoz, “La Escola Saavedra felicta las fiestes con luces láser. Ayer era el 
último día de clases del año, pero la Escola Saavedra quiere que la ciudadanía que 
pase por delante de su sede reciba su particular felicitación navideña. Los alumnos 
de quinto y sexto de primaria (aunque han contado con la opinión de todos los niños, 
desde infantil) han diseñado y ejecutado una instalación artística para experimentar 
con la luz. La idea se les ocurrió tras visitar en el Museu d'Art Modern de la Diputació 
de Tarragona, MAMT, la exposición de Antoni Arola 'Reflexions'. El artista, además, 
es el autor de la instalación con luces láser que estas fiestas de Santa Tecla recorrió 
la ciudad.  Los alumnos han diseñado una instalación navideña en colaboración con 
la URV y el Museu d’Art Modern que se puede ver desde fueraPara realizar el 
montaje, la escuela, que tiene un proyecto de robótica educativa en el que participan 
los alumnos de todos los niveles, contó con la asesoría y la colaboración de la 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria, ETSE de la URV. La universidad, de hecho, 
colabora de manera estable con la escuela en el programa Magnet, que crea 



alianzas entre centros educativos e instituciones de prestigio. Les ayudaron, por 
ejemplo, a programar el encendido de las luces láser o la puesta en marcha cada 
dos minutos de un aparato de humo. Además de trabajar en proyectos tecnológicos, 
a la alianza se ha sumado este año el MAMT con quien desarrollarán proyectos 
artísticos. La instalación podrá verse de seis de la tarde a diez de la noche cada día 
hasta el nueve de enero. Los alumnos se han inspirado en la obra de Antoni Arola 
para diseñar su instalación. Diari de Tarragona, 23 de desembre de 2021 (p. 19) 
 
 
 
Maria Palau,  “L’art en un divan Les exposicions del 2021 que més ens han fet 
trempar. I d’altrtes per oblidar ...Eudald Camps, crític d'art En el món de l'art, 
l'anormalitat continua sent la nota dominant. En aquest sentit, el 2021 tampoc ha 
sigut un any tan excepcional: ni s'han universalitzat les vendes en línia ni, de fet, el 
criptoart ha desterrat la matèria o, encara menys, els llocs (museus, galeries, centres 
d'art), autèntics resilients de tot plegat. Potser el més destacable és que la capital 
catalana no ho ha estat tant com altres vegades. A banda de la prodigiosa mostra de 
Núria Güell a la Fabra i Coats, o de la programació exquisida de La Virreina, la 
perifèria ha assumit (i absorbit) l'embat: Carme Sais s'acomiadava de la direcció del 
Bòlit amb una colꞏlectiva de luxe (Food, la utopia de la proximitat); Perpinyà, amb el 
seu centre d'art privat a tocar del centre del món, es feia ressò de la millor pintura 
contemporània amb figures com ara la valenciana Mery Sales; a Amposta, Lo Pati 
apostava fort per una lúcida Nora Ancarola, mentre que La Panera, a Lleida, es 
rendia a la intelligència visual de Lara Almarcegui... I a Tarragona: la reinvenció de la 
Biennal gràcies a la tasca encomiable del MAMT (bona feina la d'en Manel Margalef) 
i la presentació de Vicent Fibla al capdavant del Mèdol afegeixen llum i esperança a 
un paisatge, insistim, que no és més sinistre que de costum...” El Punt Avui, 25 de 
desembre de 2021 
 
 
Jaume Forés Juliana, “ Els petits canvis són poderosos. Crònica de la quarta i última 
trobada del CoNCALab: converses i propostes per a una cultura sostenible des del 
Teatre Tarragona.   “...Des del públic presencial es va defensar que l’important “no 
és tant reduir, com optimitzar els recursos que ja tenim” perquè “tenir equipaments 
tancats, com grans teatres o biblioteques, tampoc és sostenible”. El director del 
Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona, Manel Margalef, també va 
assenyalar, com ja s’havia fet també des del xat en línia, la necessitat de repensar i 
reformular “el circuit global de l’art”...” Núvol Digital, 30 de desembre de 2021 
 


