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Dates: del 15 d’abril al 21 de maig de 2004 
Inauguració: 21 d’abril  
 
Divendres 30 d’abril a les 19.30 h 
Lectura comentada de la suite poètica TERRITORIS 
A càrrec de Gaspar Jaén 

 
 
Entitat : Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
 
Sala d’Exposicions CoAC Tarragona 
C/ Sant Llorenç, 20-22. 43003 Tarragona. 
977 249367 / Fax. 977 248383  
cultura.tar@coac.net 
http://www.coac.net 
 
Horari:  de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h i de 16.00 a 20.00 h 
 
Col·laboradors: AROLA EDITORS 
  
 
Text: 
 
“Territoris íntims” 
“Un petit i deliciós llibre gestat a quatre mans. Dos discursos paral·lels i perfectament 
complementaris: les imatges suggeridores –i subjectives– del tarragoní Rafael López-Monné 
il·lustren un poema de l’elxà Gaspar Jaen i Urban. El tema comú és el sentiment íntim del 
territori, els Països Catalans, evocats des de perspectives tan sinceres com fragmentàries, a 
anys llum dels cants èpics de les pàtries oficialitzades. En les seves pàgines retrobem les 
sensacions de la infància, la secreta felicitat d’un passeig sota la pluja o una estona de calma a 
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resguard d’una palmera” (Rafael Badia, Descobrir Catalunya, 72, gener 2004) 
 
Rafael López-Monné (Tarragona, 1964). Fotògraf i geògraf. El biaix de la geografia ha fet que 
l’interès pel territori, per la gent, per la cultura i pel patrimoni defineixin gran part de la seva obra 
fotogràfica. Les seves imatges han aparegut en mitjans com el Magazine de La Vanguardia, el 
Dominical del Periodico, GEO, Descobrir Catalunya, Altair, Viajes National Geografic o 
Newsweek. Va preparar per a Gràfiques Arrels les imatges del calendari de l’any 2002. Ha 
publicat diversos llibres, amb editoriales como Lunwerg o Arola Editors, dedicats a festes 
tradicionals, territoris i paisatges. 
 
Gaspar Jaén  i Urban (Elx, 1952). Doctor arquitecte i escriptor. Es titulà a l’Escola d’Arquitectura 
de València el 1976. En aquesta mateixa escola es doctorà el 1990. La seua activitat comprèn 
l’exercici professional de l’arquitectura, la urbanística i l’ensenyament, com també l’escriptura 
(poesia, narrativa i assaig). La seua obra poètica comprèn: Cadells de la fosca trencada (València 
1976), Cambra de mapes (Barcelona 1982), La Festa (Palma 1982), Fragments (València 1991), 
Del temps present (Alzira 1998), Pòntiques (Alzira 2000), i d’altres llibres inèdits. Alguns poemes 
han estat traduïts a l’holandès, al castellà i a l’italià. 
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