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El Macba fa justícia  
a Josep Grau-Garriga

aspiració i de recuperació dels co-
lors i els dibuixos. L’artista va crear-
los durant l’etapa en què treballava 
amb les transparències. “Li interes-
sava el diàleg de l’obra amb el seu 
entorn i com les ombres projecta-
des creaven experiències dife-
rents”, explica la filla del creador 
tèxtil, Esther Grau Quintana.  

Grau-Garriga parlava d’enviro-
naments per definir el procés de 
creació de les seves obres, les peces 
mateixes i tot el que significaven. 
“Els environaments eren instal·la-
cions amb obres i altres materials 
que es duien a terme diversos dies, 
amb altra gent. Era una eina de de-
núncia, d’enaltiment d’un fet histò-
ric i una manera de fer d’altaveu de 

tot allò a través de la creació”, asse-
nyala Grau Quintana. Grau-Garriga 
treballava de forma col·lectiva, so-
vint amb estudiants d’art o perso-
nes interessades en les seves creaci-
ons. “Ell ideava el concepte i des-
prés es feien dibuixos, pluja d’idees, 
un procés de pensament col·lectiu 
i assajos abans d’arribar a la peça fi-
nal”, explica la filla de l’artista. L’ex-
posició reflecteix aquesta creació 
comunitària amb imatges d’arxiu 
del procés de creació, els dibuixos 
previs a l’obra final i un diari d’una 

de les persones que van participar 
en l’elaboració de la peça. “Tenia la 
capacitat de veure-hi més enllà dels 
límits del tapís, volia estendre’n la 
poètica a través d’una acció col·lec-
tiva. Aquest és un dels motius pels 
quals estem contents que sigui en 
aquesta casa”, destaca la directora 
del Macba. 

Vida quotidiana als tapissos 

Una altra de les característiques de 
les seves obres era la incorporació 
d’objectes domèstics. Els tapissos 
exposats consten de retalls de dia-
ris, revistes, texans i camises, que 
formen part de cada peça. “Utilitza-
va fustes, ferro, mobiliaris, teles. Ve-
ia la roba com la nostra segona pell, 
i la fusionava amb les obres com un 
element afectiu. Era una manera de 
deixar una part de l’essència d’una 
persona plasmada en els tapissos”, 
diu Grau Quintana. 

Amb aquesta exposició, el Mac-
ba inicia un camí per incorporar Di-
àleg de llum a la seva col·lecció. “En-
cara no en forma part, però volem 
que hi sigui. Amb aquest gest no no-
més rescatem la peça de Grau-Gar-
riga, també ens interessa la mirada 
detinguda del que podia oferir el 
tèxtil i tot el que Josep Grau-Garri-
ga va posar de manifest”, assenya-
la Dyangani Ose. Segons la directo-
ra, el museu impulsa així la discipli-
na del tèxtil, “que ha format part de 
la història però sovint s’ha vist com 
un art menor”, i plasma “la conne-
xió que aquesta pràctica estableix 
amb la vida”.e

El gran exponent del tapís exposa al museu per primera vegada

L’exposició de Josep Grau-Garriga al Macba. FRANCESC MELCION
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Josep Grau-Garriga (Sant Cugat del 
Vallès, 1929 - Angers, 2011) és un 
dels grans referents del tapís i l’art 
tèxtil català de la segona meitat del 
segle passat, un dels grans expo-
nents de l’Escola Catalana del Tapís 
i un creador experimental que va 
exposar a França, Mèxic, els Estats 
Units, el Brasil i Veneçuela. Tot i ai-
xò, al Museu d’Art Contemporani 
de Barcelona (Macba) només hi ha 
una obra seva (Punt cec) i mai li ha-
via dedicat una exposició. Fins ara. 
El museu va inaugurar ahir Diàleg 
de llum, una mostra amb tres tapis-
sos monumentals de Grau-Garriga 
que s’exposaran fins a l’11 de setem-
bre de l’any vinent. “Recuperem el 
llegat d’un artista que no estava re-
collit dins de cap institució i que 
s’ha conservat gràcies a la seva famí-
lia”, explica la directora del Macba, 
Elvira Dyangani Ose. Diàleg de llum 
és el primer d’una sèrie de projectes 
de recerca i exhibició impulsats pel 
museu, que vol rescatar pràctiques 
i agents rellevants dins l’escena lo-
cal i internacional i que no sempre 
han estat prou reconeguts.  

El museu ha recuperat tres grans 
tapissos, de vuit metres de longitud 
i 70 quilos cadascun, que configuren 
una única obra i que Grau-Garriga 
va elaborar entre el 1985 i el 1988. 
Durant vuit mesos, l’equip del Mac-
ba ha treballat en la restauració de 
les peces amb processos de micro-
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Procés 
Grau-Garriga creava 
acompanyat d’estudiants i 
persones interessades en l’art

Moha Amazian a l’obra Bonobo, de Josep 
Julien. JORDI BOIXAREU / TNC 

Intens i molt 
recomanable relat 

de sèrie negra

ARTS ESCÈNIQUES

‘Bonobo’ TEATRE NACIONAL. SALA TALLERS. FFINS AL 4 DE 

 DESEMBRE 

U
n bonobo és un mico, un mico sem-
blant al ximpanzé que viu a les sel-
ves del Congo. El bonobo que dona 
títol a l’obra guanyadora del XV 
Premi Masó i del premi SGAE està 

reclòs en una gàbia en una benzinera de la car-
retera que va cap a França. Ves a saber com hi va 
arribar. Un noi magribí que condueix una furgo-
neta de camí cap a París s’atura a la benzinera. 
I aquí comença un viatge inesperat, una fugida 
en direcció contrària a la que portava, acompa-
nyat d’una jove prostituta i de la seva criatura. 

Josep Julien, autor i director de l’obra, ens diu 
al programa de mà que el detonant de l’escriptu-
ra de Bonobo va ser la mort del jove Younes Abou-
yaaqoub el 21 d’agost del 2017 abatut pels Mos-
sos d’Esquadra quan fugia després de cometre 
l’atemptat a la Rambla. Fadi, el protagonista de Bo-
nobo, té alguna cosa del Younes, però Julien no 
pretén reescriure’n la història sinó explicar-ne 
una altra amb ressonàncies d’aquella. De fet, sen-
se les explicacions de l’autor, Bonobo es manifes-
ta com un magnífic monòleg de sèrie negra, ne-
gríssima, embolcallat d’un vel de misteri amb 
qüestions que queden sense resposta a la mane-
ra de David Lynch. Qüestions com la identitat de 
la dona que puntualment interromp la narració 
per fer alguna pregunta i que al final li farà una 
estranya proposta. 

El responsable de conduir-nos en aquesta fu-
gida cap enlloc és Moha Amazian. Caram quin 
actor! El vàrem conèixer a Carrer Robadors 
(Grec  2021) com el Bassam, l’amic del protago-
nista Lakhdar. Però a Bonobo està pràcticament 
sol, llevat de les breus intervencions de Neus 
Ballbé, responsable també d’una esplèndida ban-
da sonora. Amazian assumeix la responsabilitat 
exclusiva d’aquesta road movie plena de sorpre-
ses i d’intensitat. I se’n surt amb nota. És clar que 
Julien també és actor. Es nota en la seva escrip-
tura teatral. De fet, hi ha moments en què en la 
manera de dir d’Amazian ressonen les peculi-
aritats i les inflexions de la veu de l’autor. Molt 
recomanable.e

Crítica

BARCELONA
SANTI FONDEVILA

N
o

tí
ci

a 
d

is
tr

ib
u

ïd
a 

p
er

 a
 l

´I
n

st
it

u
t 

d
el

 T
ea

tr
e


