


Dossier de premsa

Centre Grau-Garriga d’Art Tèxtil Contemporani 
Cal Quitèria

L’Ajuntament de Sant Cugat presenta el primer centre d’art tèxtil contemporani de tot l’estat espanyol 
amb l’exposició “Cent anys de tapís a Sant Cugat”.

El Centre d’Art Textil Contemporani. Cal Quitèria obre les seves portes aquest diumenge 17 de març i ha 
estat el resultat del projecte originari de Josep Grau-Garriga i de la voluntat de la ciutat de promoure 
i difondre l’art tèxtil contemporani. El projecte de museïtzació i el comissariat de l’exposició ha estat 
realitzat per la historiadora i crítica de l’art, Pilar Parcerisas.

Durant el segle XX la població de Sant Cugat ha destacat per la seva relació amb el tapís que ha estat 
un signe d’identitat de la seva història recent. L’artista Josep Grau-Garriga (18 de febrer 1929-28 d’agost 
2011) va ser un dels impulsors principals de la seva revaluació com a recurs expressiu de primer ordre de 
l’art contemporani a nivell internacional. La seva obra forma part de les col·leccions dels museus més 
prestigiosos del món: MOMA (Nova York), Museo de Arte Rufino Tamayo (Mèxic D.F.), Muséé Moderne de la 
Ville de Paris i el MACBA, entre d’altres.

“L’art, sense uns valors humans profunds no m’interessa”

Josep Grau-Garriga, 2011

Sant Cugat del Vallès, 11 de març 2019

Grau-Garriga davant el tapís Mestral blanc i or, juliol 1963
Arxiu manufactura. Ajuntament de Sant Cugat



L’equipament, Centre Grau-Garriga d’Art Tèxtil Contemporani, es planteja amb la missió de ser un centre 
d’art actiu destinat a la promoció de l’obra de Josep Grau-Garriga, així com, la difusió i coneixement de 
l’Escola Catalana del Tapís i de l’art tèxtil en tots els seus corrents internacionals. 
Aquest centre esdevindrà un equipament de referència únic a Catalunya i a l’estat espanyol i pretén 
assolir un reconeixement a nivell internacional. A més, altres objectius complementaris del centre ubicat 
a Cal Quitèria, són: la formació, la recerca, la creació i l’educació a l’entorn de l’art tèxtil contemporani. 
Per aquest motiu, també disposarà d’una programació d’activitats especial.

L’exposició “Cent anys del Tapís a Sant Cugat”, comissariada per Pilar Parcerisas, mostra una setantena 
d’obres d’art tèxtil i està dividida en set àrees que expliquen la història del tapís: 1900-1920 Inicis del 
segle XX; 1920-1944 Tomàs Aymat i el Nou Centisme; Art Decó i racionalisme; 1955-1980 La renovació 
del Tapís i l’Escola catalana; 1957-1991 Josep Grau-Garriga i la creació d’un llenguatge; 1992-2011 Grau-
Garriga a França i finalment; Art tèxtil contemporani. A més, l’exposició compta amb material gràfic i 
audiovisual on es podran conèixer els testimonis dels familiars de Grau-Garriga, Aymat, Samaranch i 
Pahissa, així com, imatges audiovisuals per entendre la confecció i creació dels tapissos. 

Les peces més destacades que es presenten en aquesta mostra són: “La Verema” i “Diana caçadora” de 
Tomàs Aymat; “Temps tendre” i “La crosta” de Josep Grau-Garriga i “L’iris d’eau” de Jean Lurçat, artista 
que s’exposa per primera vegada en terres catalanes.

Segons afirma la comissària de l’exposició i del Centre, Pilar Parcerisas: “L’obertura d’aquest centre  és un 
pas endavant per fer de Sant Cugat un lloc de referència en l’art tèxtil, que fa de frontissa entre un passat 
que es basa en la tradició del tapís a Sant Cugat i un futur que vol respondre a la creixent presència de la 
creació tèxtil en l’art actual. El nom de Grau-Garriga reforça aquesta visió oberta i renovadora que tindrà 
aquest equipament.”

Josep Grau-Garriga
La crosta, 1984
Cotó, llana i fibra sintètica
Dipòsit Família Grau-Garriga

Tomàs Aymat 
La verema, 1916-1918
Alt lliç, llana i seda
Donació Adolf Aymat
Ajuntament de Sant Cugat 

Tomàs Aymat 
Diana caçadora, 1924.
Llana
Exhibida a l’Exposició d’Arts
Decoratives de París, 1925
Donació Adolf Aymat
Ajuntament de Sant Cugat 



CENT ANYS DE TAPÍS A SANT CUGAT
El 1920 Tomàs Aymat instal·lava a Sant Cugat la primera indústria de catifes nuades a mà i de tapissos 
d’alt i baix lliç a l’estat espanyol. Sis anys més tard construïa un edifici que seria la seu de la Manufactura 
de Catifes i Tapissos que porta el seu nom. S’instaurava una tradició inexistent en l’art del tapís a 
Catalunya, que dels bells oficis promoguts per la Mancomunitat de Catalunya i el Noucentisme, ha donat 
pas a la creació de l’art tèxtil del segle XX.

La continuïtat de la fàbrica de la mà de l’industrial Miquel Samaranch a partir del 1955, obre les portes 
a la renovació del tapís sota el guiatge de Jean Lurçat i de Josep Grau-Garriga, amb la participació dels 
artistes de la segona avantguarda catalana, aconseguint desplaçar el cartronisme de Gobelins com a 
mètode per fer del tapís una obra de creació en sí mateixa. Aquesta manera de fer que es coneix com 
a “Escola Catalana de Tapís”, aconseguirà un gran esplendor durant els anys seixanta. La fàbrica atrau 
l’interès de molts artistes, entre ells Antoni Tàpies i Joan Miró.  

Però el triomf internacional de Josep Grau-Garriga, d’Aurèlia Muñoz o de Maria Teresa Codina fa que 
Sant Cugat segueixi sent un centre de referència en les noves maneres d’entendre l’art tèxtil des dels 
anys setanta, amb una col·lecció rellevant que incorpora un dipòsit important d’obres de l’artista 
santcugatenc Josep Grau-Garriga.

L’any 2003 es recupera l’edifici de la Casa Aymat com a Museu del Tapís Contemporani, essent l’espai 
on s’hi han celebrat nombroses exposicions de gran interès històric. Ara, la presència del tapís i l’art 
tèxtil s’engrandeix amb la incorporació de la masia de Cal Quitèria com a espai d’exposicions, difusió i 
activitats del Centre Grau-Garriga d’Art Tèxtil Contemporani. La Casa Aymat segueix formant part del 
projecte com a fàbrica de creació, espai de tallers i residència d’artistes, centre de formació, arxiu i 
documentació sobre art tèxtil.

S’hi descriu la situació del tapís als inicis del segle XX, la contribució de Tomàs Aymat i de la seva 
manufactura a la implantació del tapís a Catalunya, la seva mirada noucentista, «art déco» i els dissenys 
abstractes dels anys trenta del segle XX d’acord amb el racionalisme arquitectònic que s’imposa. 
S’hi mostra l’evolució i la renovació del tapís amb la contribució de l’anomenada Escola Catalana de 
Tapís als anys seixanta, l’aportació personal de Josep-Grau Garriga i d’autors rellevants de l’art tèxtil 
contemporani en un panorama de síntesi.

L’exposició Cent anys de tapís a Sant Cugat mostra una primera lectura i interpretació de les col·leccions 
de tapís i art tèxtil de Sant Cugat i mostra alhora un conjunt important d’obres de Josep Grau-Garriga, 
destacat renovador del tapís a la segona avantguarda del segle XX. Es tracta d’una visió de síntesi d’una 
història esdevinguda a Sant Cugat que actua de frontissa entre un passat històric i un futur obert a l’art 
contemporani, àmbit en què la matèria tèxtil torna a prendre un protagonisme al segle XXI d’una forma 
renovada en un món globalitzat. 

Pilar Parcerisas 
Comissària de l’exposició 

Obrador de catifes de manufactura
Anys seixanta
Foto: Carles Cabanas
Arxiu manufactura
Ajuntament de Sant Cugat 

Classe de tapís a l’Escola de Bells Oficis
Foto: Arxiu Mas



Distribució de l’exposició
1900-1920 | Inicis del segle XX
 
A començament del segle XX no hi havia tradició de l’art del tapís a Catalunya. El Tapís de la Creació de 
Girona, un bell brodat medieval, era un referent llunyà. La Real Fábrica de Alfombras y Tapices de Madrid, 
especialitzada en restauracions, vivia moments de decadència. A França, la Manufacture Royale des 
Gobelins de París, la Manufacture de Beauvais i la Manufacture d’Aubusson eren els referents europeus 
d’un tapís basat en la transposició d’una imatge pintada a un tapís teixit.

El modernisme del tombant del segle XIX al XX, amb la recuperació de les arts decoratives i els oficis 
artístics, impulsa la necessitat de parar atenció al tapís. El Noucentisme proposa el retorn al classicisme, 
valora els bells oficis i la moral de la feina ben feta. És a Catalunya on s’estableixen les bases del tapís 
modern gràcies a Tomàs Aymat, que estudià alt lliç a Gobelins de París i aprengué el nuat a mà de catifes 
a la Real Fábrica de Madrid. El 1920 obre la primera manufactura catalana de catifes i tapissos a Sant 
Cugat del Vallès, un lloc privilegiat per l’entorn natural de bosc, camps de blat, rostolls, canyissars, i 
per la presència de les feines del camps, amb sacs, senalles, cabassos, cordes, sarrons i guarniment 
d’animals els dies de festa, un món molt proper a la matèria tèxtil en brut.

Als seus inicis, la Manufactura de Catifes i Tapissos Aymat practica el cartronisme, com fa Gobelins. Es 
parteix d’un dibuix i es fan els patrons que calguin per al disseny de catifes. Un cop decidit el model 
s’acaben ampliant a mida natural sobre paper d’embalar i es dibuixen en carbó. La qualitat de la catifa la 
determina el nombre de nusos per metre quadrat. El nus emprat és en general el nus turc, entre altres. 
El dibuix a escala natural es passa a un patró de nusos mitjançant un paper quadriculat. Els motius 
decoratius de les catifes prenen models clàssics, isabelins, orientals o renaixement, entre altres, però 
generalment són senzills, amb garlandes de flors o sanefes decoratives. 

“La Tapisseria d’Art, tal com Tomàs Aymat la sentia i la practicava, constituïa a Catalunya, una activitat 
extingida i oblidada. Cap tradició viva la lligava amb el nostre viure contemporani.”

Josep Llorens Artigas, 1926

Tomàs Aymat teixint a la manufacutra. 1926. Fotos: Arxiu Mas



1920-1944 | Tomàs Aymat i el Noucentisme 

Tomàs Aymat i Martínez (Barcelona,1891-Sant Cugat del Vallès, 1944) assenta els fonaments del tapís 
modern a Catalunya i a l’estat espanyol. Després del seu pas per París i Madrid, el 1914 instal·la el seu 
taller al barri de Gràcia de Barcelona i el 1920 a Sant Cugat del Vallès, on el 1926 construeix la Casa Aymat 
com a seu de la manufactura. El 1918 inicia una labor pedagògica a l’Escola Superior de Belles Oficis on 
establí l’ensenyament del tapís fins al 1925. En el pla ideològic, aquesta escola responia al pensament 
polític nacionalista d’Enric Prat de la Riba, fundador de la Mancomunitat de Catalunya (1914-1923), que 
volia que l’art fos inseparable de l’estètica industrial. Arts i oficis es donen la mà en pla d’igualtat dins 
el pensament estètic i moral del Noucentisme, que propugnava un retorn al classicisme mediterrani. 
Un programa estroncat per l’adveniment de la dictadura de José Antonio Primo de Rivera (1923-1930) 
que imposà el castellà a les classes, moment en què Aymat abandonà l’escola, seguí les classes a la seva 
manufactura i ensenyà al personal femení el nus turc, el nus espanyol, entre altres modalitats tècniques.

El retorn a una Arcàdia perduda prengué com a model el classicisme mediterrani de l’antiga Grècia, tot 
seguint les teories d’Eugeni d’Ors i de Joaquim Torres-García. La temàtica dels seus tapissos ressegueix 
la tradició mediterrània amb temes propis del Noucentisme relacionats amb l’activitat del camp, com La 
verema (1918), temes mitològics, com Diana caçadora (1924) o representacions de La Primavera (1925), 
entre altres temes clàssics.

Tomàs Aymat participa de les grans exposicions internacionals dels anys 20 de la mà del Foment de 
les Arts Decoratives (FAD) sota les presidències del dissenyador Santiago Marco i del moblista Joan 
Busquets. El 1920, amb l’impuls del Comitè Municipal d’Exposicions d’Art de Barcelona que promou els 
artistes catalans a l’estranger, Tomàs Aymat exhibeix al Saló de Tardor de París una mostra de catifes 
a l’Exposition des artistes catalans au Grand Palais des Champs Elysées. El 1923 participa a l’Exposició 
Internacional del Moble i la Decoració d’Interiors al recinte dels palaus d’Art Modern i de l’Art Industrial a 
Montjuïc, on Tomàs Aymat intervé en el Saló de Te dissenyat per Santiago Marco. S’hi exposen una gran 
catifa rodona i la Diana caçadora, tapís teixit amb tècnica de catifa. 

“Tomàs Aymat és el producte d’una educació i una sensibilitat estètica que en derivar les seves activitats cap 
a solució d’eficàcia, normalment, insensiblement, espontàniament, s’ha situat en l’ofici.”

Josep Llorens Artigas, 1926

“Sortosament, el gran animador de les arts aplicades Joaquim Folch i Torres un dia va descobrir en Tomàs 
Aymat un possible realitzador de l’art, oblidada, a casa nostra, i fou ell qui va suggerir-li el ressuscitar-la 
infonent-li un esperit que li retornés la dignitat perduda.”

Marian Espinal, 1925

Secció de dibuix de la manufactura Aymat, anys seixanta
Arxiu manufactura. Ajuntament de Sant Cugat 

Magatzem de llanes de manufactura Aymat
Anys seixanta
Foto: Solé Guillaume
Arxiu manufactura. Ajuntament de Sant Cugat 



Art Déco i racionalisme

L’impuls que reben les arts decoratives amb l’Exposició Internacional de les Arts Decoratives i Industrials 
i Modernes de París de 1925 fan que Tomàs Aymat reforci el treball amb dissenyadors i moblistes, com 
Santiago Marco, aleshores President del Foment de les Arts Decoratives (FAD) i el taller dels ebenistes 
Busquets. Amb els dibuixos pintats de Francesc d’A. Galí, entapissa seients i respatllers de cadires 
i sofàs, i dissenya catifes que decoraran el pavelló de representació catalana en aquesta exposició. 
Les formes geomètriques en línia recta o en ziga-zaga i formes vegetals delineades geomètricament 
comencen a dominar els seus dissenys dins el marc del que s’anomenà Art Déco, influenciat pel cubisme, 
el constructivisme rus i el sentit de la velocitat del futurisme. Amb el FAD Aymat participa a l’Exposició 
Internacional d’Artistes Reunits en el marc de l’Exposició Internacional de Barcelona de 1929.

Durant els anys 30, el racionalisme arquitectònic del GATCPAC (Grup d’Arquitectes i Tècnics Catalans per 
al Progrés de l’Arquitectura Contemporània) (1929-1939), segueix l’estela de l’arquitecte Le Corbusier, que 
visita Barcelona amb motiu de la presentació del Pla Macià, genera una nova estètica en Tomàs Aymat 
i en la producció de catifes de la manufactura. S’imposa el minimalisme geomètric, els colors purs, els 
cercles cinètics, línies senzilles i funcionals, renunciant a la voluptuositat de les formes decoratives.

La Guerra Civil dificultà la labor de la manufactura i Aymat es va haver d’amagar per la forta repressió 
que patiren les persones vinculades amb plantejaments catalanistes. Per tal de fer viable la fàbrica, el 
20 d’agost de 1941 crea amb l’empresa distribuïdora de tapissos Blanco Bañeras, S.A. la societat “Tomàs 
Aymat i Companyia S.L.” Tomàs Aymat mor el 9 d’agost de 1944 i la manufactura passa a mans dels fills 
Tomàs, Adolf i Jordi que liquidaran la societat amb els Blanco Bañeras el 1951.

L’empremta de Tomàs Aymat en la implantació del tapís modern al segle XX des de Sant Cugat és 
inesborrable.

  
Secció de dibuix
Copiant plantilles de nusos
Arxiu manufactura. Ajuntament de Sant Cugat 

Restauradores de tapís de la manufactura Aymat
anys seixanta
Foto: Carles Cabanas 



“Amb aquesta exposició obrim les portes de la nostra Escola de Tapís als nostres artistes, als nostres 
arquitectes, als nostres decoradors i a totes les persones interessades en l’antic art de teixir amb el que 
espot reproduir la faula, l’espectacle de la vida, segons la vegi cadascú”.

Miquel Samaranch, presentació de l’exposició “Escola Catalana de Tapís”, Sala Parés de Barcelona, que 
té lloc del 9 al 21 de novembre de 1961.

Exposició de l’Escola Catalana de Tapís a la Galeria Parés. 1961
Fotos Robert. Arxiu de manufactura. Ajuntament de Sant Cugat 

Miquel Samaranch, director gerent de la manufactura Aymat, Sert i Miró observant el tapís “ Tarragona”. Setembre 1970



1955-1980 | La renovació del tapís i l’Escola catalana

El març de 1955 l’industrial tèxtil terrassenc Miquel Samaranch compra la manufactura i manté el nom 
i la marca d’Aymat. La fàbrica pren un nou impuls a l’empresa en la comercialització de catifes i en 
la renovació del tapís, tant a nivell tècnic com estètic. D’una banda s’incorporen tècnics com Vicente 
Pascual, de la Real Fábrica de Alfombras y Tapices de Madrid, o Quico Farrés per al dibuix de catifes.

La clau per a la renovació del tapís a final dels anys 50 va ser el contacte de la manufactura amb Jean 
Lurçat, pintor i cartronista francès que fa evolucionar el tapís cap a una visió més moderna, alliberant-lo 
de l’esclavatge del cartró. Atès que les tècniques de tapís no s’adaptaven a una concepció moderna de 
la pintura, aleshores dominada per l’informalisme, el pintor Jean Lurçat, vinculat a Aubusson, proposà, 
sense renunciar a la naturalesa mural del tapís, reduir i simplificar els colors, tot creant un abecedari 
de tons que mitjançant la tècnica del cartró numerat permetia d’obtenir el color desitjat a través de 
la juxtaposició de tons purs. Aquest mètode, eminentment visual, reduïa el cost del tapís i obria la 
possibilitat de fer-lo més popular. El mètode Lurçat és introduït a la fàbrica per Josep Grau-Garriga que 
en va ser resident al seu taller entre 1957 i 1959.

Es convidà diversos artistes a crear tapissos que poguessin renovar la imatge del tapís davant 
d’arquitectes i decoradors d’interiors. Així, diversos pintors i escultors, com Josep Guinovart, Ràfols-
Casamada, Daniel Argimón, Joan Hernández Pijuán, Joan-Josep Tharrats, Josep- Maria Subirachs, Antoni 
Tàpies, Jordi Galí, entre altres, i fins i tot Joan Miró, s’engrescaren  a participar d’aquesta aventura. 
Picasso cedí una litografia per a l’execució d’un tapís. És rellevant la presència de Josep Royo, que pren 
el relleu de Grau-Garriga el 1969 en la direcció del taller i enceta una remarcable col·laboració amb Joan 
Miró executant primer el tapís Tarragona (1970). Posteriorment, esdevé el seu col·laborador habitual en 
el seu propi taller La Farinera (de Tarragona) fins al 1980, on produeix tapissos com el del World Trade 
Center de Nova York, avui desaparegut en l’atemptat de les Torres Bessones. Miró descobreix a la Casa 
Aymat la matèria tèxtil en brut que l’ajudarà a crear els seus Sacs i Sobreteixims. A partir de 1976, la 
secció de tapís queda en mans de Carles Delclaux, que durà a terme una labor pedagògica important 
a Girona. El 1981 l’empresa deixa de ser competitiva per la renovació dels processos industrials i la mà 
d’obra barata d’Orient i ha de tancar. 

Joan Miró i Josep Royo 
davant el tapís “Tarragona” 
al teler de les manufactures 
Aymat
1969
Foto: Carles Cabanas

Antoni Tàpies observant a Josep Royo 
com realitza el teixit d’untapís. Manu-
factura Aymat. Desembre 1967
Foto: Carles CabanasJosep Royo, Joan Aymeric 

i Jordi Busquets teixint un 
tapís de Fornells-Pla a la 
manufactura. 1962



1957-1991 | Josep Grau-Garriga i la creació d’un llenguatge

Josep Grau-Garriga neix a Sant Cugat del Vallès el 1929 d’una família que vivia de les feines del camp i de 
la terra, en un poble encara eminentment agrícola i mor a Saint-Mathurin- sur-Loire, a França, el 2011. És 
una de les peces clau de la renovació del tapís i l’art tèxtil contemporani a nivell internacional. Es forma 
en dibuix i pintura a l’Escola d’Arts Aplicades i Oficis Artístics i a l’ Escola de Belles Arts de Barcelona 
(1943-1951). Després d’un viatge a Madrid on descobreix la pintura del Segle d’Or, fa diverses incursions 
en l’àmbit de la pintura mural i el vitrall artístic adaptats a l’arquitectura. El 1957 entra a col·laborar a la 
manufactura Aymat, any del seu primer viatge a París i Miquel Samaranch l’ajuda per col·laborar amb 
Lurçat al castell estudi de St. Céré, a Lot. De retorn a la manufactura, introdueix el mètode del mestre 
renovador del tapís que expressa en les seves obres de 1958 dins d’un revivalisme del tapís gòtic. Després 
d’un segon viatge al taller de Lurçat el 1959, Grau-Garriga qüestiona l’abecedari creat pel mestre i aposta 
per donar importància a la matèria per tal de donar autonomia a l’art tèxtil, mitjançant noves matèries, 
més pobres i menys nobles, com el jute, els teixits reciclats, els nusos de catifa aplicats al tapís, els fils 
metàl·lics, els diferents gruixos de fil i cordill que permeten que la matèria s’expressi per ella mateixa. 

La descoberta de l’informalisme i l’abstracció de postguerra fa que s’interessi per la figura de Jean 
Dubuffet, i pels valors que aquest pintor atorgava a la matèria i al gest espontani. Grau- Garriga emprèn 
una recerca encaminada cap a l’autonomia de l’art tèxtil que passa per la recuperació d’instruments 
relacionats amb les tècniques del teixit però independents del teler per posar en relleu les qualitats 
de les fibres tèxtils en elles mateixes. Ben aviat posa l’atenció en la matèria tèxtil en brut i mira de 
retrobar el món que envoltava la seva infantesa: els sacs, els camps d’herba, les piles de llana o de fils 
de la mateixa fàbrica Aymat. Sense trencar amb el tapís teixit, introduí elements estètics, com la roba 
personal, els sacs i gruixos de matèria que el duran a un llenguatge més tridimensional, que prendrà 
embranzida amb els environaments en interiors i exteriors d’espais monumentals. 

El 1969 abandona la manufactura i un any després el trobem als Estats Units, on el Houston Fine Arts 
Museum li organitza una retrospectiva el 1971. Paral·lelament du a terme una obra pictòrica sempre 
relacionada amb els teixits, que expandeix en nombroses sèries de dibuixos.

Grau-Garriga donant instruccions pel teixit 
d’un dels seus tapissos
Arxiu manufactura. Ajuntament de Sant Cugat



“L’hivern del 1957. Llavors m’havia començat a interessar pel tapís, però no en sabia res. Vaig conèixer Jean 
Lurçat, el gran mestre d’aquest art, vam simpatitzar ràpidament i, bé, es pot dir que aquí va començar tot. 
Va ser un moment històric d’eufòria. Tots els artistes que vaig conèixer a París van ser molt receptius amb mi, 
admiraven el meu antifranquisme. De seguida vaig connectar amb França.”

Josep Grau-Garriga

Per què la seva fascinació pel tèxtil?

“És la nostra segona pell. M’agrada enganxar la meva roba i la dels meus fills a l’obra. Per això vaig 
entendre tant Tàpies quan va fer el seu Mitjó, era el seu propi mitjó foradat. Em va fer feliç que ho fes.

L’art existirà sempre, perquè sempre existirà la necessitat humana de deixar un senyal, ja sigui amb les 
noves tecnologies, ja sigui amb un paper. Però hi insisteixo: els mitjans no són pas el més essencial de l’art, 
sinó la ideologia humana que ha de dur.”

En tot cas, no han estat mai el meu propòsit la fama, la reputació, els diners, el mercat... Res de tot això. Jo 
només he creat pel pur plaer de la creació.

I, sí, del tapís..., però que quedi una cosa ben clara: jo, per damunt de tot, sóc pintor.

1992-2011 | Grau-Garriga a França

L’any 1992, Josep Grau-Garriga abandona Catalunya i s’instal·la a Saint Mathurin sur Loire, un bellíssim 
poble a la riba de l’únic riu encara salvatge a França. A la Loire, terra farcida d’abadies i castells, amb un 
romànic magnífic i amb una tradició en la tapisseria avalada per l’Apocalipsi d’Angers, el tapís gòtic més 
preuat, hi planta el seu darrer desig vital i professional.

A l’Anjou inicià una nova vida personal i una nova etapa artística alhora. Decebut del seu país d’origen 
va tornar a la matriu angevina, a la regió mare de la creació del tapís d’Occident i bressol de la renovació 
de la tapisseria contemporània de la mà de Jean Lurçat, de qui Grau- Garriga va ser col·laborador als 
anys 50 del segle XX. Avui llueixen juntes les seves creacions al Musée Jean Lurçat et de la tapisserie 
contemporaine, a Angers.

Josep Grau-Garriga entre tapissos, 2002



Grau-Garriga admirà del país veí la capacitat de transformar la creació en patrimoni, el fervor per les arts 
decoratives i la magnificència amb que un país republicà ha sabut recuperar el seu patrimoni. L’esperit 
barroc de tradició peninsular ha acompanyat l’artista en el sentiment tràgic, inconformista i majestuós 
de la seva obra. D’altra banda, l’arrel pagesa de Sant Cugat li proporcionà, com Saint Mathurin els darrers 
vint anys de la seva vida, les matèries tèxtils més properes a la natura: el blat, les canyes, la palla, els 
cordills, els guarnits de festa, els domassos, tot un ventall d’elements que han lligat estretament l’obra 
de Grau-Garriga a la natura.

L’etapa de Saint Mathurin sur Loire endolceix la seva obra, amb colors més suaus, roses i verds clars, 
presència de blancs i grans extensions de palla en alguns tapissos com a metàfora dels camps de blat. 
És un període ric en llargues sèries de dibuixos i collages, que expressen des de la tendresa els instints 
sexuals, els records d’infantesa o l’esperit de rebel·lió. L’any 2012 es presentà La Porta de la Paix (La 
Porta de la Pau), una obra mural a l’església d’aquest poble, que és el testimoni pòstum de la seva obra.

Art tèxtil contemporani

Paral·lelament, i al marge de la manufactura Aymat, l’art tèxtil emprèn noves vies a nivell internacional, 
desvinculades del món del tapís i de la seva evolució. Es dibuixa una línia radical de treball que 
esdevindrà més minimalista, derivat d’una avantguarda més geomètrica i constructivista que apropa 
l’art tèxtil a l’arquitectura. D’una altra, una mirada de retorn als orígens, més antropològica i propera a 
la recerca de Claude Lévi Strauss, amb un retorn a les fibres naturals (cotó, jute, cànem, etc.) Desapareix 
definitivament el teixidor, l’artesà, i és l’artista qui executa directament l’obra amb la matèria tèxtil. És 
un corrent internacional liderat sobretot per dones artista, com Elsi Giauque, Magdalena Abakanovicz, 
Jagoda Buic, Sheila Hicks, entre altres, que fan de l’art tèxtil una reivindicació de gènere. Aquests nous 
corrents són coneguts com Art Fabric, Fiber art, Art tèxtil o Nouvelle tapisserie, nom que encapçala el 
llibre d’André Kuenzi del mateix títol. 

A Catalunya, destaca el treball de Maria Teresa Codina, filla adoptiva de Sant Cugat, que ja el 1958 traça 
una via experimental, elimina la trama i les obres esdevenen reversibles i transparents. Utilitza materials 
en estat brut com fibra vegetal (el jute), i animal (mohair), al costat d’elements pobres, com els sacs 
teixits i estampats, un llenguatge que desenvolupa a nivell tridimensional els anys 70 i que harmonitza 
amb l’arquitectura, la música o la poesia de Joan Brossa.

D’altra banda, Aurèlia Muñoz, després d’una breu etapa dedicada al brodat, al “patchwork” i al macramé, 
integra volums teixits a l’arquitectura i a l’espai lliure, amb una obra que uneix morfologia i espai. Les 
fonts d’inspiració són múltiples, des de la cistelleria, les xarxes de pescar, les veles dels vaixells, els 
tendals, les capes, els vestits teatrals o l’origami.

L’any 1963 té lloc la primera Biennal de la Tapisseria de Lausana que promou l’art tèxtil contemporani de 
la mà de Pierre Pauli i Jean Lurçat, que és una de les visites il·lustres de la fàbrica Aymat. L’any 1965 hi 
participen Josep Grau-Garriga i Aurèlia Muñoz. La Biennal durarà fins el 1995, any en què hi pren part una 
altra catalana, Marga Ximénez, artista de la generació dels anys setanta involucrada en l’art tèxtil que 
ha sabut girar aquesta pràctica vers una mirada postmoderna, aplicant profundament la perspectiva 
de gènere, l’alteritat, la desconstrucció dels processos artístics i la consciència social. Teresa Lanceta ha 
abocat la seva mirada cap a la tradició islàmica de les catifes del Marroc, apuntant la geometria i el color 
com a espai de recerca i manifestació d’una cultura, que li han valgut la presència a la Biennal de Venècia 
(2017).

La contribució a l’art tèxtil contemporani és oberta a molts i moltes altres artistes de la col·lecció de 
l’Ajuntament de Sant Cugat que s’ anirà mostrant en diferents posades en escena de la col·lecció.



Història Cal Quitèria

Cal Quitèria, una de les cases pairals urbanes de Sant Cugat, acull la nova posada en escena d’aquesta 
tradició del tapís i l’art tèxtil. La restauració l’ha dut a terme l’arquitecte Xavier Guitar. S’han respectat els 
elements arqueològics i patrimonials al mateix temps que s’han neutralitzat els espais per tal que l’edifici 
pogués desenvolupar un nou ús dedicat a l’art tèxtil. 

 

Biografia Josep Grau-Garriga

Josep Grau-Garriga (Sant Cugat del Vallès, 18 de febrer de 1929 – Angers, País de Loira, 29 d’agost 
de 2011) ha estat l’artista santcugatenc més internacional, destacat en la tècnica del tapís on va 
revolucionar aquest recurs i va esdevenir la frontissa entre el món del teixit i el món de l’art tèxtil 
contemporani. 

La seva primera exposició individual va ser a la Sala Gaspar l’any 1964 a Barcelona. A partir d’aquell 
moment la seva carrera artística va ser molt rellevant. L’any 1969 l’Institute International of Education 
de Nova York li va concedir una beca que li va permetre instal·lar-se a Nova York durant un any i viatjar 
pels Estats Units, Mèxic i Canadà. Moltes ciutats americanes van ser testimoni de les seves exposicions: 
Chicago, Houston, Lincoln, Los Angeles, Miami i Nova York. Així com, altres paÏsos d’Amèrica del Sud: 
Brasil, Mèxic, Uruguai i Xile. També va presentar la seva obra a l’Àsia, com: Japó i Corea. A més, de les 
nombroses exposicions que va realitzar a tot el continent europeu: Alemanya, França, Itàlia i SuÏssa, etc. 
Destaca la retrospectiva que se li va fer l’any 1988 al Palau Robert de Barcelona.

La seva obra forma part de les col·leccions de prestigiosos museus internacionals, tals com: MOMA (Nova 
York), Museo de Arte Rufino Tamayo (Mèxic D.F.), Muséé Moderne de la Ville de Paris i el MACBA, entre 
d’altres.

Centre Cal Quitèria



Biografia Pilar Parcerisas

Crítica d’art, historiadora de l’art, assagista i curadora d’ exposicions independent. Doctora en Historia de 
l’Art Contemporani i llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Cofundadora del diari Regió 7 (1978). Màster en guions per a cinema i televisió per la UAB. Ha realitzat 
nombroses exposicions com a comissària, entre les quals destaquen: Joan Brossa. Poesia visual, poemes 
objecte i cartells (1983), Duchamp. “Don’t forget” (2013) i la serie d’ exposicions als espais Annex i VAU 
del Centre d’ Art  Santa Mònica (1998-2002), Dalí, Duchamp, Man Ray (MAC, Santiago de  Chile, 2014 i 
Museu de Cadaqués, 2016), Joan Ponç. Diàbolo (Fundació Catalunya La Pedrera i Musée d’Art Moderne de 
Céret, 2017), Adolf Loos. Espais privats (Museu del Disseny, Barcelona i Caixaforum, Madrid, 2018), Jaume 
Xifra. Home, natura,realitat (Les Bernardes, Salt, 2018 i Fundació Vila Casas, 2019), Man Ray. Objetos 
de ensueño (Fundación Canal, Madrid,2019).Ha publicat una selecció dels seus artícles a Art & Co. La 
màquina de l’art (2003) i Barcelona Art Zona (2008), Conceptualismo(s). En torno al arte conceptual en 
España, 1964-1980 (Akal, 2007). Ha publicado Duchamp en España (2009). Ha reunit els textos del Grup de 
Treball (Macba, 1999) i publicat un llibre de records de Manresa, la seva ciutat  nadiua, Equipatge de mà 
(1997). Ha participat en nombrosos seminaris internacionals: Els Museus en les ciutats contemporànies, 
IVAM, Valencia (1990), Europaïsche Grosstätdkultur, Frankfurt (1991), La tecnologia informàtica i els béns 
culturals, Nàpols (1992), Joseph Beuys, energia y utopia, Rocca Paulina, Perugia (1996), Dalí: Salvador Dali 
Museum, Saint Petersburg (Florida, 2004), Joseph Beuys. Manresa action a la 52 Biennal de Venècia (2007), 
entre d’altres. Ha estat cocuradora del International Symposium on Art Criticism in a Global World (2005 
-2013), organitzat per l’ ACCA (Associació Catalana de Crítics d’Art). Es crítica d’art del diari Elpuntavui a 
Barcelona. Ha estat cofundadora de Kronos, Plays & Films S.A., i ha treballat en el cinema com a guionista: 
Entr’acte (1989), L’última frontera, Walter Benjamin (1992) i Babaouo (1997), adaptació d’un guió escrit 
per Dalí. Ha estat Presidenta de l’ Associació Catalana de Crítics d’Art (ACCA-Catalonia, 2007-2010), 
Vicepresidenta del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (2009-2011) i és membre del Plenari d’aquest 
organisme de la Generalitat de Catalunya.  Adviser de l’exposició Dalí/Duchamp, de la Royal Academy of 
London (2017), on ha realitzat la conferència Dalí and Duchamp in front of Western History of Art. 
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