
La regidora Montse Parra, juntament als els directors del Museu d'Art Jaume Morera, 
Jesús Navarro, i la directora del Centre d'Art La Panera, Gloria Picazo, ha presentat aquest 
matí la mostra Paral·lels, Col·lecció d'Art del Museu d'Art Jaume Morera , que a partir de demà 
i fins el dia 18 de setembre es pot visitar al Museu Morera.

Aquesta exposició, integrada per peces del fons del Museu Jaume Morera, apel·la al contrast i 
a la contraposició entre el vell i el nou, un tema recurrent el món de l'art.

L’abast de les col·leccions del Museu resten delimitades en un extrem pel canvi del segle XIX 
al XX i, en l’altre, per la creació actual, la que s’insereix de ple al segle XXI. No obstant això, el 
contrast continua essent efectiu. Tot i la proximitat de moltes obres, el tractament dels temes 
revela els canvis 
 
profunds que s’han esdevingut en els darrers anys.

Les obres més actuals, les que procedeixen de les adquisicions realitzades pel Centre d’Art La 
Panera en les diferents edicions de la Biennal Leandre Cristòfol, dialoguen i es confronten amb 
les que procedeixen dels fons històrics del Museu, però també amb aquelles altres 
corresponents als diferents moments de l’avantguarda històrica adquirides pel propi Museu. 
Dues línies paral·leles amb el punt de mira fixat en la construcció d’una col·lecció, que en el 
seu recorregut i disposició s’emmirallen sense confondre’s. Punts de vista diversos per a una 
lectura enriquidora del present i del passat recent.

En la mostra s'hi troben peces dels següens autors:

Marina Núñez, Ton Sirera, Daniel Canogar, Leandre Cristòfol, Júlia Montilla, Josep Biosca, 
Marià Fortuny, Felicidad Moreno, Àngel Jové, Belén Uriel, Antoni Abad, Benet Rosell, 
Ana Laura Aláez, Xavier Gosé, Juan Luis Moraza, Juan Pablo Ballester, Jaume Morera i 
Galícia, Javier Codesal, Manu Arregui, Baldomer Gili i Roig, Ignasi Aballí, Rogelio 
López Cuenca, Valeriano López i Miquel Viladrich.

L'exposició s'obrirà demà a les 20h.
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La presentació de la mostra ha tingut 

lloc al Museu Morera.  
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