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“Mont-roig: poble i església” (1919)

"Quan viatjo, sempre duc al maletí una garrofa de Mont-roig”
(Joan Miró)

CENTRE MIRÓ DE MONT-ROIG DEL CAMP
Carrer Major 2
43300 Mont-roig del Camp

Telèfon: 977837337
Email: info@centremiro.com

Web: www.centremiro.com
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2005 – 2018: RESUM DE DADES
Del març 2005 al 31 de març de 2018: 78.011 visitants. Són gairebé uns 6.000 visitants
per any (exactament: 5.939), i una mitjana de 28 visitants al dia.
Preu de les entrades: individuals 3 euros, grups 2,5 euros, jubilats 2 euros i escolars 1,5
euros. Des del 2005 tenen entrada lliure els mont-rogencs i els seus possibles
acompanyants.
Hem fet, produïdes pel propi Centre Miró, 19 exposicions.
Fulletons (del Centre Miró i de l’itinerari “3MR: Mirar, Miró, Mont-roig”) i les guies
del Centre Miró en 6 idiomes: català, castellà, francès, anglès, alemany i rus.
Els fulletons de “Barraques de pedra seca” els tenim en català i castellà.
Hem fet 7 “Caps de Setmana Mironians”, reproduint 228 quadres de Joan Miró i amb
57 aportacions d’artistes locals.
Del març 2005 al desembre de 2017: 178 articles als mitjans de comunicació. Són uns
14 articles per any.
S’han fet 15 reportatges a les televisions i documentals sobre el Centre Miró. Dels quals
4 són estrangers (Estats Units, Anglaterra, Itàlia i Polònia).
Hem enviat 72 trameses d’informació a les persones enregistrades al Newsletter.
Hem actualitzar 58 notícies de fets rellevants al web del Centre Miró.
El preu de les entrades permet produir les exposicions i d’altres esdeveniments, comprar
noves incorporacions de material (televisió, sol de palmes, panera de peix, llums de
l’espai central...), editar els tots aquells fulletons (tant pel propi Centre Miró com per a
les Oficines de Turisme de Mont-roig)...
CENTRE MIRÓ
És una entitat privada, una associació
cultural legalitzada el 9 de maig de 2006
(núm.
d’inscripció:
32234,
al
departament de Justícia de la
Generalitat, SSTT de Tarragona). I,
amb data de 30 de maig de 2008 (núm.
003716), alta en el Directori de
Col·leccions obertes al públic de
Catalunya. Tenim el NIF: G43778836.
L’entitat la formen 103 socis que
paguen una quota anual de 10 euros. Hi
ha una Junta Directiva formada per 14
persones.
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El Centre Miró es va crear el 2004 com un
centre d’interpretació de l’obra de Joan
Miró en relació amb Mont-roig. Des de
2005 en què s’acaba el projecte expositiu,
s’hi mostren 22 reproduccions de quadres de
la primera època de Joan Miró (del 1914 al
1923), així com el tapís original “El
llangardaix de les plomes d’or” (1989) de
Joan Miró / Josep Royo (donació de la
família Miró al poble de Mont-roig, durant
els actes del “Centenari Miró, 1993”), i els
tres documentals de Martí Rom: “D’un roig
encès: Miró i Mont-roig” (1979), “Mont-roig, tornaveu mironià” (2002) i ”Safatans
mironians” (2007).
En el Dia dels Museus del 2010 (16 de maig) es va inaugurar un puzzle gegant del tapís
“El llangardaix de les plomes d’or” (1989) de Joan Miró i Josep Royo. És una activitat
adreçada als nens i a les visites escolars.
El Centre Miró està adherit, des del 13 de maig de 2006, a la “Coordinadora de Centres
d’Estudis de Parla Catalana”. Des del 16 de
juliol de 2008 forma part del “Club de
Turisme Cultural” de “l’Agència Catalana de
Turisme” de la Generalitat.
Hem impulsat (gener 2009), des del Centre
Miró, la Ruta de “El paisatge dels genis”: Pau
Casals i El Vendrell, Antoni Gaudí i Reus,
Joan Miró i Mont-roig del Camp, i Pablo
Picasso i Horta de Sant Joan. Està operativa
des del 2012.
El Centre Miró, des del novembre del 2013, forma part del Patronat de la Fundació Mas
Miró. El seu representant és Miquel Anguera Brú.
El conjunt d’informacions anuals del Centre Miró s’ha anat publicant a la revista
“Ressò mont-rogenc”:
2005: núm. 96, del quart trimestre del 2005, pàg. 10
2006: núm. 101, del primer trimestre del 2007, pàg. 16
2007: núm. 105, del primer trimestre del 2008, pàg. 42
2008: núm. 109, del primer trimestre del 2009, pàg. 38
2009: núm. 113, del primer trimestre del 2010, pàg. 16
2010: núm. 117, del primer trimestre del 2011, pàg. 23
2011: núm. 121, del primer trimestre del 2012, pàg. 16
2012: núm. 125, del primer trimestre del 2013, pàg. 30
2013: núm. 129, del primer trimestre del 2014, pàg. 14
2014: web del “Ressò mont-rogenc”, a la secció “Miró i Mont-roig” (2-3-2015)
2015: web del “Ressò mont-rogenc”, a la secció “Miró i Mont-roig” (27-1-2016)
2016: web del “Ressò mont-rogenc”, a la secció “Miró i Mont-roig” (24-1-2017)
2017: web del “Ressò mont-rogenc”, a la secció “Miró i Mont-roig” (2-2-2018)
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EXPOSICIONS TEMPORALS
A l’espai central s’hi fan exposicions temporals relacionades amb Miró / Mont-roig o
sobre el propi poble. Cal remarcar les exposicions:
“Picasso i Miró: G + G” (2007). Primer es va fer al Centre Picasso d’Horta i després al
Centre Miró.
“Joaquim Gomis i Joan Miró” (2008).
“Miró-Royo: tapissos (Casa Aymat de Sant Cugat / La Farinera de Tarragona)” (2009),
aquesta amb la col·laboració del Museu d’Art Modern de Tarragona i el Museu de Sant
Cugat.
“Fotografies de Mont-roig 1911” (2011).
“La natura que inspirà Miró” (2012 i 2013).
“Les catifes de Mont-roig (de la Mare de déu de la Roca)” (2012).
“Miró: els Tallers de Mont-roig i Palma de Mallorca” (2014 i 2015).

EXPOSICIONS DELS “CAPS DE SETMANA MIRONIANS”
Fotografies d’Esther Bargalló.
“I Cap de Setmana Mironià (18 i 19 del juny de 2005)” (2006).
“II Cap de Setmana Mironià (17 i 18 del juny de 2006)” (2007).
“III Cap de Setmana Mironià (16 i 17 del juny de 2007)” (2008).
“IV Cap de Setmana Mironià (14 i 15 del juny de 2008)” (2009).
“V Cap de Setmana Mironià (13 i 14 del juny de 2009)” (2010).
“VI Cap de Setmana Mironià (19 i 20 del juny de 2010)”. El 2011, com que era el del
Centenari de l’arribada de Miró a Mont-roig, es va fer una exposició resum de les
edicions anteriors: “Sis Caps de Setmana Mironians”.
“VII Cap de Setmana Mironià (16 i 17 del juny de 2012)” (2013).
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EXPOSICIONS SOBRE “PEDRA SECA”
Mont-roig té un important patrimoni de “pedra seca”. Hi ha
135 barraques en bon estat de conservació.
El 21 de novembre de 2014 el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya publicava la resolució CLT/2590/2014 per la
qual s'incoa expedient de declaració de “Bé cultural d'interès
nacional” (BCIN), en la categoria de Zona d'interès etnològic,
a cinc barraques de pedra seca de Mont-roig. Aquest es va
concloura amb la publicació al DOGC el 21 d’abril de 2016.
El Grup Barracaire de Mont-roig del Camp, una secció del Centre Miró, ha organitzat
una sèrie d’exposicions dedicades a la pedra seca:







“Barraques de pedra seca a Mont-roig del Camp” (agost i setembre 2006)
“Barraques d’arreu” (juny a agost 2007)
“Construccions de pedra seca a Mont-roig del Camp” (juny a juliol de 2008)
“Construccions de pedra seca d’arreu” (juny a juliol 2009)
“Diferents expressions de la pedra seca” (juliol a desembre 2010)
“5 Barraques de Mont-roig: Bé Cultural d’Interès Nacional” (juny a setembre
2015, febrer a març 2016 i desembre a gener 2017)
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EL PESSEBRE DEL CENTRE MIRÓ
El 2011 vàrem fer un “Pessebre mironià” amb alguns dels paisatges mont-rogencs i
mironians: “Mont-roig, Sant Ramon” (1916), “Mont-roig: poble i església” (1919),
“Hort amb ase” (1918), “La masia” (1921-1922), “La casa de la palmera” (1918) i
“Platja de Mont-roig” (1916).
El 2012 vàrem fer “Escenes d’abans”. Aquest estava ambientat, bàsicament, en el nucli
antic del poble de Mont-roig. Era una recreació dels indrets més característics, les vistes
que Miró va pintar a “Mont-roig, el poble” (1916) i “Mont-roig: poble i església”
(1919).
El 2013 vàrem fer un pessebre més tradicional: “Diorames nadalencs”.
El 2014 vam retornar a la idea del 2011. El pessebre reproduïa sis significatius paisatges
mont-rogencs: “Mont-roig, Sant Ramon” (1916), “Mont-roig: poble i església” (1919),
“La teuleria” (1918), “La masia” (1921-1922), “Les roderes” (1918) i “La casa de la
palmera” (1918). Aquest cop vàrem incorporar dos nous quadres: “La teuleria” (1918)
i “Les roderes” (1918). El vam repetir el 2015.
En el del 2016 vam dedicar el pessebre a la pedra seca. Aquest any, el 21 d’abril, la
Generalitat havia declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) a cinc barraques de
pedra seca de Mont-roig. El pesebre reproduïa les barraques del Jaume de la Cota,
Comuns del Pellicer, Miquel Terna, Lliris i Espiral. Fou: “La pedra seca al Mont-roig
del segle XIX”.
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CAP DE SETMANA MIRONIÀ
Joan Miró estimava aquelles catifes que durant els anys seixanta, i fins a principis dels
setanta, es feien a Mont-roig per rebre la Mare de Déu de la Roca, patrona de Mont-roig
i que era portada en processó des de la seva ermita. Miró, en aquells 8 de setembre,
pujava fins al poble acompanyat per algun amic a gaudir d’aquelles catifes.
Freqüentment, eren de formes geomètriques fetes amb safatans (encenalls), tenyits amb
anilines per aconseguir bells i emotius colors. El paviment del “Pla de l’Ós” (1976) de
la Rambla de Barcelona té com a referent aquestes catifes mont-rogenques.

Després de molts anys, es va recuperar la tradició de les catifes (diumenge 29 d’agost de
2004), quan Mont-roig va rebre la seva Patrona, per celebrar les Festes Quadriennals de
la Mare de Déu de la Roca que es van cloure el 8 de setembre del mateix any.
Des de 2005, en què es va fer el “I Cap de Setmana Mironià”, el Centre Miró de Montroig ha impulsar la realització d’un cap de setmana on el poble de Mont-roig fa una
festa de benvinguda a Miró per les mateixes dates, quan ell venia a passar varis mesos al
poble. Amb l’ajut d’associacions i veïns poble, es reprodueixen quadres del pintor a la
manera d’aquelles catifes. A més, artistes de Mont-roig també fan les seves propostes.
S’han fet set “Caps de Setmana Mironians”:
I: 18 i 19 del juny de 2005
II: 17 i 18 del juny de 2006
III: 16 i 17 del juny de 2007
IV: 14 i 15 del juny de 2008
V: 13 i 14 del juny de 2009
VI: 19 i 20 del juny de 2010
VII: 16 i 17 del juny de 2012
En aquests set “Caps de setmana mironians” s’han reproduït 228 quadres de Joan Miró i
hi ha hagut 57 aportacions d’artistes locals.
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ITINERARI MIRONIÀ
A més de la visita al Centre Miró, al terme de Mont-roig es poden admirar els “originals
dels originals”, aquells indrets que van captivar Miró i que va plasmar als seus famosos
quadres. És l’itinerari, “3MR: Mirar Miró Mont-roig”. Es tracta d’un recorregut des
de la platja fins a l’ermita de la Mare de Déu de la Roca. Són nou indrets, de sis dels
quals tenim reproducció facsímil al Centre Miró.
En resum, la visita conjunta de l’exposició del Centre Miró i l’itinerari mironià,
permeten entendre la relació del pintor amb el poble, a més de conèixer, de primera mà,
la seva primera època (del 1914 al 1923).
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LLIBREs SOBRE MIRÓ I MONT-ROIG
L’abril de 2012 el Centre Miró amb el suport de l’Associació de Veïns Muntanya Roja
de Mont-roig i la Diputació de Tarragona, va publicar el llibre “Joan Miró i Mont-roig:
Pal de ballarí (1911-1929)” de Martí Rom, a Arola Editors.
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L’abril de 2018 el Centre Miró amb el suport de l’Associació de Veïns Muntanya Roja
de Mont-roig i la Diputació de Tarragona, va publicar el llibre “Joan Miró i Mont-roig:
el xiscle de l’oreneta (1930-1983)” de Martí Rom, a Arola Editors.

17

18

EL CENTRE MIRÓ EN MITJANS D’AUDIOVISUALS
S’han fet 15 reportatges a les televisions i documentals sobre el Centre Miró. Dels quals
4 són estrangers (Estats Units, Anglaterra, Itàlia i Polònia):
“Centre Miró” de la sèrie “La gran amaltea” (2006), per a la Xarxa de Televisions
Locals.
Notícia del “III Cap de Setmana Mironià” (“Canal Reus”, 18-06-2007).
“Joan Miró” de la sèrie “Cops de geni” (2007), per a la Xarxa de Televisions Locals.
“IV Cap de Setmana Mironià” (“Matins” de TV3, 13-06-2008).
Notícia del “IV Cap de Setmana Mironià” (“Canal Reus”, 16-06-2008).
“Centre Miró” de la sèrie “Cicerone” (maig 2009), presentat per Oriol Pi de Cabanyes,
per a la Xarxa de Televisions Locals.
Documental per a la televisió polonesa (juny 2009).
Clip del TR3SC del Centre Miró a TV3 i al “33” (octubre 2010).
Documental per a la televisió italiana (2011): entrevistes amb Angelina Rovira i Martí
Rom , i imatges del Centre Miró.
Documental projectat a la “Tate Modern” de Londres per a l’exposició “Joan Miró:
l’escala de l’evasió” (2011): entrevista amb Angelina Rovira i imatges de “D’un roig
encès: Miró i Mont-roig” de Martí Rom.
Documental per la “National Gallery” de Washington per l’exposició “Joan Miró:
l’escala de l’evasió” (2012): entrevista amb Angelina Rovira i imatges de “D’un roig
encès: Miró i Mont-roig”.
Programa “Divendres” de TV3 a Mont-roig. El dimarts 28 de febrer de 2012 van fer un
extens reportatge. Hi van intervenir l’Angelina Rovira i la Irene Oechsle. Van passar
dos fragments del documental “D’un roig encès: Miró i Mont-roig”.
Programa “Espai Terra” de TV3 (“El joc de Catalunya”) del 5 d’abril de 2013.
Programa “Dies de càmping” de TV3 del 15 de setembre de 2013.
Programa “Divendres” de TV3 a Almoster. El dijous 26 de febrer de 2015 el tècnic de
turisme del consell comarcal del Baix Camp, Jordi Gumà, va fer unes recomanacions
dels indrets propers per a visitar i parlava de la ruta “De Mont-roig a Cambrils” dins de
la proposta dedicada a les “Muntanyes de la Costa Daurada”. Va parlar a bastament del
Centre Miró.
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(Sobre les “Barraques de pedra seca”):
Notícia sobre les “Barraques de pedra seca a Mont-roig” (“Canal Reus”, març 2008).
Notícia sobre el llibre “Barraques de pedra seca a Mont-roig” (“Medi ambient” de TV3,
25-04-2008).
Programa “Divendres” de TV3 a Mont-roig. El dimarts 28 de febrer de 2012 van fer un
ampli reportatge sobre les “Barraques de pedra seca”, amb una entrevista amb l’Esther
Bargalló del Grup Barracaire de Mont-roig / Centre Miró.
Notícia sobre les “Barraques de pedra seca a Mont-roig: Bé Cultural d’Interés Nacional”
(“Canal Reus”, gener 2015).
A l’espai “Comarques” de TV3 del divendres 6 de maig de 2016, a l’apartat de
Tarragona, va sortir un reportatge sobre les cinc barraques de pedra seca de Mont-roig
declarades BCIN.
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