
Inauguración Aborigenes Australianos Muestra Multidisciplinar 
Contemporánea del Colectivo Entropia 

 
 

Presenten l´espectàcle i ofrereixen una documentació històrica: Paco Muñóz Anglada i Myriam 
Mercader, acompanyats pel pianista José Alonso. 

 

ESPECTACLE – INAUGURACIÓ. 8 de Novembre a les 19h 
Comentari temàtic històric del poble aborigen australià. Català i Anglès. 

Filmació del espectacle per ser projectat durant el transcurs de l’exposició. 

ABORIGENS AUSTRALIANS 
 

Parlar de colonització avui en dia pot resultar una utopia, però no deixa de ser una realitat 
amb formes i maneres encobertes que existeixen encara. Aquesta exposició no pretén ser una 
denuncia, sinó descobrir una evidencia que encara amb el pas del temps ens resistim a 
acceptar. La permanència i continuïtat de la cultura aborigen s’ha mantingut gràcies a la seva 
gran importància i a la constància dels propis natius, d’arqueòlegs, antropòlegs i científics del 
art de tot el mon, que han recolzat la seva conservació i coneixement, com la democratització 
australiana, a pesar dels interessos propis de les grans companyies, sent aquestes, artífex de la 
disgregació de pobles i de la dispersió cultural i familiar. Sigui aquesta exposició mostra d’un 
petit homenatge a la cultura aborigen australiana i del respecte als pobles de viure la seva 
pròpia cultura e identitat.  
Paco Muñoz Anglada. Comisari. 
 

 



 

 
 

Xavi Millán 
 

ABORÍGENES AUSTRALIANOS 
Hablar de colonización hoy día puede resultar una utopía, pero no deja de ser una realidad con 
formas y maneras  encubiertas que existen todavía. Esta exposición no pretende ser una denuncia, 
sino descubrir una evidencia que aún con el paso del tiempo nos resistimos a aceptar. La 
permanencia y continuidad de la cultura aborigen se ha mantenido gracias a su gran importancia y a 
la constancia de los propios nativos, de arqueólogos, antropólogos y científicos del arte de todo el 
mundo que han apoyado su conservación y conocimiento, como la democratización australiana, a 
pesar de los intereses propios de las grandes compañías, siendo estas, artífices de la disgregación de 
pueblos y de la dispersión cultural y familiar. Sea ésta exposición,  muestra de un pequeño 
homenaje a la cultura aborigen australiana y del respeto  a los pueblos de vivir su propia cultura e 
identidad. 

Paco Muñoz Anglada. Comisario 

 

 

PARTICIPANTS ENTROPÍA 
Agustín López – Bernard Romain – Carlos Barceló - Concha Mamely - Francisca Blazquez – 
Gustavo Fernández - Isabel Jover – Javier Navarta – Javier Ponce - Lope Alario – Magdalena 
Romero – Paco Anglada – Pilar Bauman – Ruth García -Verónica Romero –Xavi Millan 



Algunes de les obres en exposició 

 

 
Vista General 

 
Gustavo Fernández 



 
Isabel Jover 

 
José Antonio Serrano 

 
Ângels J. Sagués 



 
Paco Muñoz Anglada 

 
Javier Ponce 

 

 

 
Carles Azcón 



 
Carlos Barceló 

 
Bernard Romain 

 
Lois Gil Magariños 



 
Uwe Geest 

 
Jordi Muñoz 

 

 
Pilar Bauman 



 
Ibirico 

 
CONVIDATS 

Abel Gaco – Pintor-Espanya 
Angels J. Sagués - Art. Mult.-Espanya 

Carles Azcón – Pintor-Australia 
Sergi Quiñonero – Art. Mult.-Espanya 

Jordi Muñoz- Fotògraf – Espanya 
José Antonio Serrano- Pintor- Espanya 

Ibírico – Art. Mult.- Espanya 
Lois Gil Magariños Art. Mult.- Espanya 

Uwe Geest – Pintor - Alemania 
 
 
 

Performance per artistes multidisciplinaris Tarragonins 
 

Artistes Multidisciplinaris 
 
 

Cesar Reglero Campos 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 



Gustavo Fernández - Pedro Alba 
 
 
 

 
 

 
 

Magda Guillén Gómez – Miquel Jordà (músic),María Vera 
 

 
 
 

Sergi Quiñonero 
 



 

 
Acción de Sergi Quiñonero con su poema visual al fondo 

 
 



 
 

 
Maria Vera 

 
 

 
 

 
 
 



 
CONFERÈNCIES  (MUSEU MARÍTIM DEL PORT DE TARRAGONA) 

 

 
 

9 de Novembre a les 18,30 a 20h 
Els pobles Indígenes d’Austràlia: 1000 anys d’Història 

Ponents: Dra. Susan Ballyn. Professora del departament de Filologia Anglesa i Alemanya de la 
UB Directora del Centre d’Estudis Australians – UB 

 

 
 
13 de Novembre a les 18,30 a 20h 
Jambun, una comunitat aborigen entre la tradició i la modernitat 
Ponents: Dra. Anna Piella. Professora Titular del Departament d’Antropologia de la UAB 
 
16 de Novembre a les 18,30 a 20h 
Evolució del mon de la imaginació: oralitat i escriptura 
Ponents: Dra. Dolors Collellmir. Departament d’estudis Anglesos i Alemanys Campus Catalunya 
Universitat Rovira i Virgili, Tarragona 
 
20 de Novembre a les 18,30 a 20h 
La col·lecció de cultura material i d’art dels indígenes d’Austràlia del Museu Etnològic de 
Barcelona 
Ponents: Dra. Dolores Soriano. Conservadora del Museu Etnològic de Barcelona 
23 de Novembre a les 18,30 a 20h 



Les Generacions robades i la situació actual 
Ponents: Dra. Elisa Morera. Relacions Publiques del Centre d’Estudis Australians 
 
27 de Novembre a les 18,30 a 20h 
Los yolngu de Gapuwiyak (Terra d’Arnhem) 
Ponents: Vicki Medina. Arqueòloga, investigadora del Seminari d’estudis i Recerques 
Prehistòriques (SERP) de la UB. Membre de FENT HISTÒRIA - Associació d’estudis Històrics 
 
30 de Novembre a les  18,30 a 20h 
Experiència sobre el seu llibre “Los Antípodas” 
Ponents: Georgina Pujol. Periodista e investigadora 
 

 
 



 
 
 
 

Cineasta 
Jonatan Jimenez- Curtmetrista – Cineasta 

 
 

INFORMACION 
 

901 116 658 i 977 259 462 
 

http://www.porttarragona.cat 
http://grupoentropia.wordpress.com 
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