
Cronologia Josep Tapiró  

PRIMERS ANYS  

1836. El 7 de febrer, Josep Tapiró Baró neix a Reus.  

1853. Al mes de juny exposa obres seves a la col·lectiva del Casino Reusense. El mes 
de setembre ingressa a l’Escola de Llotja, de Barcelona.  

1858. Es trasllada a Madrid i es matricula a l’Escuela Superior de Pintura y Grabado. 
Assisteix a l’acadèmia particular de Federico de Madrazo.  

1860. Amb Antoni Cuyàs, Tapiró decora la façana del palau de la Diputació de 
Barcelona per a la rebuda triomfal dels voluntaris catalans que havien lluitat a la 
guerra hispanomarroquina.  

1862. Els primers mesos de l’any els passa a Roma. Dissenya i dirigeix la decoració 
dels jardins d’Euterpe, a Reus.  

ROMA  

1863. A finals de març s’instal·la a Roma de forma permanent.  

1866. Guanya una menció honorífica a l’exposició de l’Acadèmia de Belles Arts de 
Barcelona.  

1871. Torna a Reus, després de vuit anys d’absència. El mes d’agost viatja a Madrid i 
després a Granada, on es reuneix amb Fortuny. L’octubre viatja per primer cop 
a Tànger i a Tetuan.  

1873. Exposa els seus olis i aquarel·les al Cercle Artístic Internacional de Roma.  

1874. El 21 de novembre, a Roma, mor Marià Fortuny.  

1875. El mes de setembre marxa a Tànger, on roman fins al febrer de 1876.  

TÀNGER  

1877. A Tànger, adquireix una casa de nova planta al número 4 de la plaça de la 
Fuente Nueva hi estableix la seva residència.  

1878. Participa a l’Exposició Universal de París.  

1883. El mes d’octubre exposa a la Thomas McLean’s Gallery de Londres.  

1884. El mes de gener participa a la Primera Exposició de Belles Arts de la Sala 
Parés.  

1885. El juny les exposa a la galeria de Myers & Son, de Londres i presenta les 
aquarel·les al príncep de Gal·les, a Marlborough House.  

1886. El 21 de juny es casa, a l’església de la Puríssima de Tànger, amb Maria 
Manuela Valerega Cano.  

1887. Al final de juny fa una exposició als salons del Lanham Hotel, de Londres. 
Guanya una medalla de tercera classe a l’Exposición Nacional de Bellas Artes.  

1889. A la primavera obté un diploma honorífic a l’Exposició Espanyola de Londres i, 
poques setmanes més tard, és guardonat amb una segona medalla a 
l’Exposició Universal de París.  

1893. Obté la medalla única a la World’s Columbian Exhibition de Chicago. 

1896. Guanya una segona medalla a la tercera Exposició de Belles Arts i Indústries 
Artístiques de Barcelona. El mes de juny penja obres a l’exposició anual de la 
Royal Academy de Londres.  



1897. El juliol, exposa a la Thomas McLean’s Gallery de Londres. Participa a 
l’exposició anual de la Royal Academy de Londres.1902. Al març exposa a la 
Grave’s Gallery de Londres.  

1902. Al març exposa a la Grave’s Gallery de Londres.  

1903. A la tardor el pintor cau greument malalt, a causa d’una infecció a les vies 
respiratòries.  

1905. Participa, per darrer cop, al Saló de París.  

1907. El mes de juny s’instal·la a Madrid. Participa a la X Exposición Bienal del Círculo 
de Bellas Artes de Madrid. El mes de novembre, l’Academia de San Fernando 
decideix que l’Estat li adquireixi dues aquarel·les.  

1908. Participa a l’Exposición Nacional de Bellas Artes. Endemés, participa a la mostra 
col·lectiva de Belles Arts del Cercle Eqüestre de Barcelona. El juliol conclou 
l’estada a Madrid i torna a Tànger.  

1913. El 4 d’octubre, a la una de la matinada, Tapiró mor a Tànger a causa d’una nova 

insuficiència respiratòria. 


