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Josep Canals ha fet una selecció de tapissos i pintures que tenen el tèxtil com a element bàsic 

 
L’alcalde de Girona, Carles Puigdemont, l’alcadessa de Sant Cugat, Mercè Conesa,   el president  de 
Caixa Penedès, Albert Vancells , juntament amb el director del MHCG  Pere Freixas,  el comissari de la 
mostra i director de Canals Galeria d'Art, Josep Canals i  Esther Grau, filla de Josep Grau Garriga, en 
representació de la família van inaugurar l’exposició “Grau- Garriga. In Memoriam”.  Amb l’assistència de 
nombroses autoritats del món de la política local, financera i cultural.  
 
La mostra esdevé un homenatge pòstum a l’artista Josep Grau Garriga  que ens va deixar el 29 d’agost de 
l’any passat, als 82 anys. Consta d’una vintena d'obres, corresponents a diferents etapes de la vida de 
l’artista  realitzades entre els anys 1980 i el 2011, que tenen el tèxtil com a element bàsic,  amb la 
incorporació de tres tapissos i un cartró  del Museu d’Art i del propi Museu d’Història.  
Girona acull aquesta exposició i ho fa en aquest  espai no per atzar, sinó perquè precisament el lligam de 
Grau- Garriga i l’Escola Catalana del Tapís amb Girona, comença fa trenta set anys enrere aquí, quan  
s’instal·la provisionalment l’Escola Municipal de Belles Arts, amb una secció de tapís, continuadora del 
mestratge de Grau- Garriga, la ciutat va adquirir una col·lecció de cartrons i  tapissos, dels quals avui en 
llueixen dos tapissos i cartró, juntament amb un telers de la casa Aymat, que encara avui s’utilitzen.   
La seva obra pictòrica i tèxtil va esdevenir una referència en la recerca plàstica contemporània de Catalunya 
i arreu.  Grau Garriga  va ser un renovador i pedagog de la tapisseria. Barrejant  materials, textures i  posant 
de manifest la qualitat matèrica de les fibres, dotant-les de dimensions volumètriques reals, amb una 
tangibilitat tàctil que feia apreciar les qualitats dels suports: cotó, lli, llana, seda, sisal, cànem, jute o 
qualsevol altre tipus fibrós de material, incloses les metàl·liques i les sintètiques. Així el cèlebre cartró 
clàssic, esbós del que havia de ser el tapís, esdevenia ell mateix una autèntica obra d’art. 
A la mostra també trobarem pintures que s’han enriquit gràcies  a l’objecte i a l’element tèxtil,  el collage serà 
la via integradora de tots els elements que confluiran de manera  intencionada o fruits de l’atzar, creen 
àmbits i dimensions plàstiques. Col·laboren en aquest efecte sensorial visual i tàcti, un seguit de retalls de 
roba sovint  usada, que tenen un  valor de record íntim personal o social; també hi són presents altres estris 
familiars o habituals en els seus retrats o natures mortes  plenes de petites sensacions afectives. Afegint a la 
intencionalitat creadora l’ús ple, fragmentari o trossejat de llistons angulats o rectangulars de marcs 
d’enquadrament, el quadre, dins del quadre.   
L’exposició ha estat organitzada per Caixa Penedès. Obra Social i s’ha pogut veure prèviament a Vilafranca 
del Penedès, a  Sant Cugat del Vallès  i a  Sant Boi de Llobregat i es podrà visitar a la sala d’exposicions del 
Museu d’Història de la Ciutat fins el 3 de juny.  
 
Per aprofundir en el coneixement de l’obra de Josep Grau Garrigas’han programat unes visites dinamitzades 
per a públic familiar i escolar que es completaran amb tallers pràctics. S’instal·larà un teler a l’exposició  en 
el que els usuaris i usuàries  podran  anar elaborant un tapís amb els materials que utilitzava Josep Grau 
Garriga. El comissari de la mostra, Josep Canals també oferirà una visita comentada.    
 
Adjuntem imatges de l’acte d’ahirde les obres que trobareu a l’exposició. Per a més informació poseu-vos en 
contacte amb  Carme Irla: museuciutat.comunicació@ajgirona.cat / 972 222 229. 
 


