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1. Presentació
L’any 2013 es commemoren 40 anys de la mort de Josep Nogué Massó a la ciutat de 
Huelva. Atès que era nascut a Santa Coloma de Queralt, la Comissió de l’Any Nogué, 
a l’empara de l’Associació Cultural Baixa Segarra, ha organitzat diferents activitats que 
conformen el programa de l’Any Nogué.

Per difondre la vida i l’obra del pintor Nogué es duran a terme una sèrie d’exposicions 
sobre diferents aspectes de l’artista, que culminaran amb una important retrospectiva: 
“Josep Nogué Massó, una trajectòria vital”. 

Dins la programació de l’Any Nogué també figuren l’elaboració de diverses publicacions 
que complementen la informació de cada mostra i un seguit d’activitats paral·leles amb 
la mateixa finalitat, com ara conferències, visites guiades a les exposicions, visites guiades 
al MAMT, etc.

L’Any Nogué s’inaugura el 23 de març del 2013 i es clourà a finals de gener del 2014. 
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2. Objectius de l’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. 
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3. 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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4. Josep Nogué Massó i la demarcació de Tarragona
La importància dels fons documentals i artístics del MAMT queda reforçada per la forta 
relació que hi va haver entre el pintor i les terres tarragonines des de la seva tornada a 
Catalunya l’any 1942. Al marge de fer-hi diverses exposicions, va establir contacte amb 
els ajuntaments de Tarragona i Santa Coloma de Queralt per obtenir suport per a les 
seves iniciatives.

Tot i que no consta a l’autobiografia, els documents consultats ens permeten pensar que, 
després de jubilar-se, va establir la seva residència a Tarragona durant uns anys, on va 
continuar la seva tasca acadèmica fins al punt de voler impulsar un centre d’estudis artístics.

Cal remarcar que la temàtica de moltes de les seves obres està relacionada amb el territori: 
Valls, Falset, Santa Coloma de Queralt, Calafell i, d’una manera especial, amb la ciutat 
de Tarragona (el port, el mar, els barris pròxims al mar, el riu Francolí, la ciutat antiga...).
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5. 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 aproximaran 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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5.1. L’àlbum de Nogué Massó: fotografies personals

A través d’aquesta mostra fotogràfica podrem conèixer una mica més el personatge de 
Josep Nogué Massó. Com era als tres anys? Com era de jove? I el seu taller…? On feia 
les seves obres? Com era la seva família? Totes aquestes preguntes i moltes més trobaran 
resposta a l’exposició “L’àlbum de Nogué Massó: fotografies personals”. Una recopilació 
de les fotografies més interessants sobre el pintor Nogué i el seu entorn més pròxim.

L’àlbum de Nogué Massó: fotografies 
personals

23 de març - 7 d’abril del 2013

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

· Acte inaugural de l’Any Nogué: 
23 de març a les 18 h, Sala Gran del 
Castell dels Comtes de Santa Coloma
Santa Coloma de Queralt

6



5.2. L’època de Nogué Massó: artistes colomins (1880-1965)

Aquesta exposició presenta una petita mostra d’una llarga llista d’artistes colomins, 
o relacionats amb Santa Coloma, que d’alguna manera van coincidir amb l’època de 
Nogué: Josep Maria Balcells Prats, Antoni Batlle Esteve, Magí Batlle Esteve, Magí Bonet 
Padró, Marcel·lí Bosch Prat, Josep Camins Freixas, Joan Castells Martí (Thelis), Joan 
Ferrer Vallbona, Josep Moix Marimon (Sastre Martinet), Jaume Morera i Galícia, Josep 
Nogué Rovira, Feliu de Pomés i Marcel Riera Pàmies.

Sala Gòtica del Castell. Reproduccions de quadres de Nogué pels artistes de l’Associació 
de Jubilats de Santa Coloma de Queralt.

L’època de Nogué Massó: artistes 
colomins (1880-1965)

17 de maig - 02 de juny del 2013

Sala Gran del Castell  dels Comtes de 
Santa Coloma
Santa Coloma de Queralt

· Acte inaugural:  17 de maig a les 
19.30 h, Sala dels Merlets del Castell  
dels Comtes de Santa Coloma
Santa Coloma de Queralt
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5.3. Josep Nogué Massó, una trajectòria vital

Aquesta mostra antològica del pintor Nogué a la vila on va néixer és la fita més important 
de l’Any Nogué. S’hi podrà veure una notable representació de quadres de totes les 
etapes de l’artista (des de la formació fins a la plenitud), amb diferents estils i tècniques 
i també amb temàtiques ben diverses, que ens permetran fer-nos una idea de la seva 
àmplia trajectòria vital.

La major part de les obres provenen de col·leccions particulars (principalment dels 
descendents de l’artista) de Bilbao, Madrid, Sevilla, Jaén, i també del Museu d’Art 
Modern de la Diputació de Tarragona.

Josep Nogué Massó, 
una trajectòria vital

15 d’agost - 6 d’octubre del 2013

Sala Gran del Castell  dels Comtes de 
Santa Coloma
Santa Coloma de Queralt

· Acte inaugural:  15 d’agost a les 
19.30 h, Sala Gran  del Castell  dels 
Comtes de Santa Coloma, Santa 
Coloma de Queralt.
· 14 de setembre a les 18 h, Sala 
dels Merlets: conferència d’Antonio 
Salcedo (prof. d’Història de l’Art de 
la URV): Nogué Massó i la pintura de 
tombant de segle.
· Visites guiades (horaris a la web)
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5.4. Josep Nogué Massó, una trajectòria vital 
(presentació de l’exposició a Tarragona)

L’exposició “Josep Nogué Massó, una trajectòria vital” es podrà presentar a Tarragona 
gràcies a la col·laboració de l’Autoritat Portuària de Tarragona.

Serà la cloenda immillorable de la celebració de l’Any Nogué, ja que el pintor va tenir 
una relació molt intensa amb la ciutat de Tarragona. D’altra banda, posarà a l’abast 
d’un públic molt més nombrós la visita d’aquesta interessant exposició que aplegarà una 
àmplia mostra de les creacions de Nogué Massó que no s’havien pogut veure juntes fins ara.

Josep Nogué Massó, 
una trajectòria vital

19 de desembre del 2013 - finals de 
gener del 2014

Tinglado 4. Port de Tarragona
Tarragona
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6. Organització i altres col·laboracions  

Entitat organitzadora:
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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