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L’època de Nogué Massó: 
artistes colomins (1880-1965)
La Comissió Any Nogué, vinculada a l’Associació Cultural Baixa Segarra, inaugura 
la segona exposició en homenatge al pintor colomí Nogué Massó, seguint l’agenda 
d’actes prevista per celebrar l’Any Nogué.

1. Dues exposicions per conèixer l’època de 
Nogué Massó
L’Any Nogué continua amb el seu cicle d’activitats del 2013 amb una exposició 
dedicada als artistes colomins coetanis de Nogué Massó i amb una segona exposició 
amb recreacions de l’obra del pintor homenatjat realitzada per pintors jubilats de Santa 
Coloma de Queralt.

1.1. Artistes Colomins (1880-1965)
Després de l’exposició de fotografies que ha donat a conèixer la vida del pintor Nogué 
Massó a Santa Coloma de Queralt, l’Any Nogué proposa conèixer els pintors colomins 
de la mateixa època de Nogué Massó. Alguns d’ells van exposar amb ell a Santa Coloma 
en alguna de les exposicions que van fer conjuntes (al 1941, 1961 o 1965) i alguns 
d’aquests els podem considerar deixebles del pintor homenatjat. Entre aquests pintors 
colomins, s’hi compta el seu pare, Nogué Rovira, motor de la dinàmica vida cultural de 
la vila de finals del s. xix.

En aquesta exposició doncs, s’han seleccionat disset artistes colomins i cada un d’ells es 
presentarà amb almenys alguna obra seva. L’exposició compta amb un catàleg, que ofereix 
una petita biografia de cada pintor i descripció de l’estil pictòric o escultòric de l’artista. 
Aquesta presentació s’acompanya de fotografies de l’obra més representativa de l’artista.

Els quadres de Nogué Massó no seran doncs, en aquesta exposició. Per conèixer a fons 
l’obra de Nogué Massó caldrà esperar a la darrera exposició del cicle d’activitats que 
s’iniciarà per la Festa Major (agost 2013).

Exposició Pictòrica i Escultòrica
Sala Gran del Castell dels Comtes de Santa Coloma de Queralt
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1.2. Recreacions de quadres de Nogué Massó per pintors colomins
Alguns jubilats, aficionats a la pintura, de Santa Coloma motivats per les activitats de 
l’Any Nogué, han interpretat diferents obres de Nogué Massó. Entre aquests pintors 
s’hi compten: Josefina Armejach Bonell, Montserrat Cases Sendra, Rosa Cases Sendra, 
Marcela Marsal Cuadras, Ramona Moragues Gambús, Maria Ramon Sendra, Maria 
Soler Doménech i Pilar Trabalon Sureda. Entre aquests s’hi compta Joan Ferran Parés, 
pintor decoratiu jubilat i membre de la Comissió Any Nogué.

Entre les obres interpretades s’hi podrà veure una nova versió de “Tierra Franciscana” o 
de la “Muchacha con Farol”, obres emblemàtiques de Nogué Massó. 

Exposició Pictòrica 
Sala Gòtica del Castell dels Comtes de Santa Coloma de Queralt

Acte Inaugural
Les dues exposicions s’inauguraran el 18 de maig a les 17 h, a la Sala dels Merlets del 
Castell dels Comtes de Santa Coloma de Queralt.

Presidirà l’acte la Il·lma. Sra. Sílvia Pomés, alcaldessa accidental de Santa Coloma de 
Queralt.

El Sr. Josep Maria Roca Tarragó, coneixedor del món artístic i un dels primers impulsors 
de l’Any Nogué, dirà unes paraules, i el Sr. Damià Amorós Albareda, comissari de 
l’exposició, n’explicarà l’origen i contingut i en presentarà el catàleg.
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2. Justificació de l’exposició de pintors coetanis 
de Nogué Massó
L’aparició d’una figura artística tan important com Josep Nogué Massó a Santa Coloma 
de Queralt no fou pas un fet fortuït. Durant l’últim quart del segle xix i la primera 
meitat del segle xx, la capital de la Baixa Segarra gaudí d’un grup d’artistes locals ben 
remarcable. La majoria d’ells, d’origen colomí o vinculats estretament a la vila, es 
dedicaren al món de les Belles Arts com a aficionats, amb excepcions destacables com 
Jaume Morera Galícia, Marcel Riera Pàmies, Joan Castells Martí o Josep Nogué Rovira. 
Alguns dels artistes aficionats eren pintors decoratius i durant el seu temps d’oci es van 
dedicar a la pintura artística. Va ser el cas dels germans Antoni i Magí Batlle Esteve, de 
Josep Camins Freixas i de Marcel·lí Bosch Prat. 

Altres artistes, sense estar lligats professionalment a la pintura, es dedicaven com a 
activitat de lleure a la creació artística: Joan Ferrer Vallbona, Josep Moix Marimon, Josep 
Maria Balcells Prats, Magí Bonet Padró, Joaquim Martí Pontnou, Ferran Companys 
Canals i Fèlix de Pomés Soler.

La majoria conrearen la pintura i el dibuix però també hi havia excel·lents talladors de 
fusta amb una producció força important com Jaume Segura Solà i Pere Claver Sebastià 
Gual. Tots dos eren fills de carreters, motiu pel qual tenien una gran facilitat per al 
treball de la fusta.

L’exposició “L’època de Nogué Massó: artistes colomins 1880-1965” vol mostrar 
l’activitat artística colomina des de l’any en què va néixer Josep Nogué Massó fins l’any 
en que va pintar la seva última obra.
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3. Calendari i horari de les exposicions
Exposicions
- L’època de Nogué Massó: artistes colomins (1880-1965), Sala Gran

- Els jubilats pinten Nogué Massó, Sala Gòtica

Obert els caps de setmana i festius de 12 a 14h i de 18 a 20h.

4. Organització i altres col·laboracions
Entitat organitzadora:
Comissió Any Nogué, Associació Cultural Baixa Segarra

Institucions que hi col·laboren: 
Ajuntament de Santa Coloma de Queralt
Diputació de Tarragona
Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona 
Autoritat Portuària de Tarragona
Família Luzón Nogué i altres col·leccions particulars
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5. Crèdits 

EXPOSICIÓ

Organització
Associació Cultural Baixa Segarra 
Comissió Any Nogué

Comissariat
Damià Amorós

Coordinació i gestió
Silvestre Palà

Disseny i producció del muntatge
Joan Ferran

Disseny gràfic
Raquel Cadens

Catalogació
Joan Ferran i Silvestre Palà

Web
Núria Ferran 

Premsa
Marc Vergés
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CATÀLEG

Edició
Associació Cultural Baixa Segarra

Textos
Damià Amorós, Josep Maria Carreras, 
Silvestre Palà i Joan Sendra

Assessorament lingüístic
Carme Badia i Josep Maria Carreras

Fotografies
35 mm agencia de fotógrafos   
Museu d’Art Jaume Morera (Antoni Loncà)

Disseny gràfic
Raquel Cadens

Impressió
Publicitat Tafaner



6. Comissió Any Nogué

Des de l’Associació Cultural Baixa Segarra de Santa Coloma de Queralt s’ha creat la 
Comissió de l’Any Nogué, per tal de dur a terme una sèrie d’activitats que serveixin per 
estudiar, recordar i potenciar la figura i l’obra de Josep Nogué Massó. 

Atès que el 2013 es commemora el quarantè aniversari de la mort del pintor a la ciutat 
de Huelva, la comissió va proposar a l’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt la 
declaració de l’any 2013 com a Any Nogué, proposta que va ser aprovada per unanimitat 
en la sessió plenària celebrada l’11 d’octubre del 2012.

Volem que les activitats que es realitzin al llarg de l’Any Nogué no solament siguin un 
revulsiu en l’àmbit local, sinó que aspirem que ho siguin també per a totes les comarques 
tarragonines.

7. Activitats de l’Any Nogué

La Comissió de l’Any Nogué ha creat un programa format per diferents activitats, les 
més importants de les quals són les tres exposicions que aproximen al públic la vida i 
l’obra de Josep Nogué Massó i el seu temps. 

A més de les exposicions, s’han programat activitats paral·leles com ara conferències 
i visites guiades a les exposicions, visites al MAMT, treballs pedagògics en els centres 
escolars, etc. 

Altres actes emmarcats dins de l’Any Nogué estan directament vinculats a celebracions 
del cicle festiu colomí, com el pregó de la Festa Major, que anirà a càrrec de José María 
Luzón Nogué, nét de Josep Nogué Massó.
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8. Biografia de Josep Nogué Massó

Josep Nogué Massó, fill de Josep Nogué Rovira i Carme Massó Gris, va néixer a Santa 
Coloma de Queralt el 19 de març del 1880 i hi va viure fins a l’edat de cinc anys. En 
aquell moment la família es va traslladar a Barcelona i, cinc anys més tard, a Madrid, on 
va cursar estudis a la Reial Acadèmia de Belles Arts de San Fernando. 

L’any 1907 va ser pensionat a l’Acadèmia espanyola de Belles Arts a Roma. Nogué 
Massó residí a la capital italiana fins al 1922, en què decidí retornar al seu país. Després 
de guanyar les oposicions a professor de dibuix, exercí aquesta professió a l’Escola d’arts 
i oficis de Jaén (que, després de la mort del pintor, va rebre el nom d’ Escuela de Arte 
José Nogué). L’any 1932 es va traslladar a Madrid i, el 1942, a Barcelona, on es jubilà 
el 1950. 

Sens dubte la faceta de pintor, amb una obra importantíssima, reconeguda i guardonada, 
és la part més important de Nogué Massó, però n’hi ha un munt d’altres, com ara la 
de mestre i pedagog, gravador, aquarel·lista, fotògraf, cantant líric, articulista... que ens 
permeten de considerar-lo un personatge extraordinari. 

Nogué Massó mai oblidà el seus orígens i mantingué una estreta relació amb Santa 
Coloma de Queralt, la seva població natal, i amb la ciutat de Tarragona, on establí la 
seva residència durant un curt període i també hi intentà fundar un centre d’estudis 
artístics.
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9. Agraïments

Ajuntament de Santa Coloma de Queralt
Museu d’Art Jaume Mortera. Ajuntament de Lleida
Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona
A totes les persones i famílies que han prestat les obres d’art, sense les quals no hauria 
estat possible aquesta exposició.

10. Contacte

Per a més informació es pot comptar amb:

www.anynogue.cat
info@anynogue.cat
Twitter: @anynogue / Facebook: Any Nogué
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