
L'artista català Josep Grau-Gar-
riga, considerat com el més clar ex-
ponent de la renovació del tapís
contemporani, va morir ahir a l'e-
dat de 82 anys a la localitat francesa
d'Angers. El passat 20 d'agost, Grau-
Garriga va patir un ictus hemorrà-
gic del que no ha pogut refer-se i
que finalment li ha costat la vida,
segons va informar la galeria Ca-
nals de Sant Cugat del Vallès que ha
estat en contacte amb la família de
l'artista.

Grau-Garriga residia a Angers
amb la seva dona i les seves dues
filles petites i tenia previst viatjar a
la seva ciutat natal, Sant Cugat del
Vallès, amb motiu d'una exposició
a la galeria Canals i per a la inau-
guració de la mostra al Museu del
Tapís Contemporani-Casa Aymat.

L'artista treballava actualment
en un retaule mural de 18 metres
d'altura per a l'església de Saint
Mathurin, a Angers que s'havia
d'inaugurar el mes de març de
2012 amb motiu de la festivitat de
Sant Josep. 

Josep Grau-Garriga va néixer a
Sant Cugat del Vallès el 1929 i va
cursar estudis de pintura, dibuix,
escultura i gravat. Les seves pri-
meres exposicions van ser a la
seva ciutat natal durant la dècada
dels anys 50 del segle passat, èpo-
ca en què desenvolupa una activi-
tat al camp de la pintura mural i
pinta frescos en diverses esglé-
sies.

El 1957 va entrar en contacte
amb la Casa Aymat, dedicada a la
producció de catifes i tapissos i va
viatjar a França per conèixer la
tècnica d'aquest art. Al seu retorn
es va fer càrrec de la direcció de la
casa Aymat, on va treballar amb ar-
tistes com Miró, Tàpies, Subirachs,
Ràfols-Casamada o Guinovart.

En aquests anys va néixer l'es-
cola catalana del tapís, de la qual
Grau-Garriga és el seu màxim im-

pulsor. El 1964, Grau-Garriga va fer
la seva primera exposició indivi-
dual de tapissos a la sala Gaspar de
Barcelona, a la qual en seguirien al-
tres a Lausana (Suïssa), París i els
Estats Units, país on va residir du-
rant diversos anys. Amb un cente-
nar d'exposicions durant la seva
llarga vida creativa, el 1988 Barce-
lona va retre homenatge a Grau-
Garriga amb una gran mostra re-
trospectiva de la seva obra. 

D’altra banda, el galerista Jo-
sep Canals va lamentar la mort de
Josep Grau Garriga, al qual va de-
finir com «un gran transforma-
dor» del tapís contemporani a Eu-
ropa, i va reclamar a la societat ca-
talana un major reconeixement a
la seva figura i obra. Canals va cri-
ticar que no s’hagi donat a Grau
Garriga l’oportunitat de seguir
creant, com va passar «amb Picasso
i Clavé». 
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Mor l’artista Josep Grau-Garriga, màxim
impulsor de l’escola catalana de tapís

Conegut internacionalment com un renovador de l’art contemporani, va patir un ictus als 82 anys d’edat

Tapissos de Grau-Garriga a Sant Julià d’Argentona.
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Albert Boadella.
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Els Joglars aprofita la crisi eco-
nòmica per tornar a representar El
Nacional, una obra que denuncia
els fastuosos muntatges dels tea-
tres de l'òpera i que reclama la re-
cuperació de la poesia als escenaris
en un any en què la companyia
que dirigeix Albert Boadella com-
pleix el seu 50 aniversari. Des del
pròxim 1 de setembre, Els Joglars

representaran al Nou Teatre Alca-
lá de Madrid aquesta obra, un
musical que, segons va explicar
ahir en roda de premsa Boadella,
sintetitza tots els aspectes artístics
i de contingut que ha mantingut
aquesta companyia al llarg de la
seva trajectòria. El Nacional ja es
va portar a escena amb algunes di-
ferències el 1993. En aquesta èpo-
ca, Espanya va viure una crisi eco-

nòmica molt important «gairebé
tan perillosa i arriscada com l'ac-
tual», va explicar ahir Albert Boa-
della. La soprano Begoña Alberdi
i el baríton Enrique Sánchez Ra-
mos s'han unit a Els Joglars en
aquesta obra, que protagonitza
Ramón Fontseré en el paper de
Don José. El dramaturg es va refe-
rir al seu «auto exili» de Catalunya,
on no té previst actuar.
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Els Joglars celebren 50 anys amb la
recuperació de l’obra «El Nacional»

El conseller de Cultura, Fer-
ran Mascarell, va recordar la

figura de Josep Grau-Garriga com la
d'un «artista enormement polifa-
cètic i renovador indiscutible» del
tapís contemporani. «Hem perdut
un dels grans artistes internacio-
nals contemporanis i també un d'a-
quells creadors que les circumstàn-
cies del país van fer probablement
més conegut a l'estranger que al
nostre país». Garriga té obra a di-
versos països. BARCELONA |DdeG
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Mascarell: «Més
conegut a fora»
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ART Triangle Postals i la
Fundació Dalí editen la guia
del castell museu de Púbol
Montse Aguer i Antoni Pitxot són els au-
tors d’uns textos profusament il·lustrats
amb fotografies de Jordi Puig. 36

MÚSICA La cantant nord-americana
Beyoncé anuncia que està embarassada
La notícia va saltar durant una sessió de fotos a l’artista, de 29
anys d’edat, a l’entrada del Teatre Nokia, Los Angeles, on es va ce-
lebrar la vuitena edició dels premis MTV. 37

Josep Grau-Garriga.
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