
Àmbit 2. Escola Catalana de Tapís. Sant Cugat
Quan, el 1955, la fàbrica canvia de propietat, l’ambient artístic de 
Catalunya està en plena ebullició. Amb la idea de generar una 
renovació tècnica i artística del tapís. Grau Garriga coneix Jean 
Lurçat a França, i s’endega així l’Escola Catalana del Tapís, que 
formularà solucions que la faran singular. Del 1955 al 1981 es fan 
217 tapissos de 40 autors (Josep Grau-Garriga, Picasso, Miró, Jean 
Lurçat, Guinovart, Ràfols Casamada, Tharrats... i grans teixidors i 
creadors com Josep Royo).

Àmbit 3.
A. Royo i Miró
Josep Royo el 1970 va teixir l’únic tapís de Miró realitzat a Sant 
Cugat, anomenat “Tarragona”. La relació establerta a la Casa Aymat 
entre Miró i Royo, portà aquest darrer a deixar la manufactura per 
endegar conjuntament amb Miró un projecte de realització de 
tapissos, en què el geni del pintor i el talent i perfecció tècnica de 
Royo van donar magnífics resultats.

B. Les Biennals de tapisseria contemporània de Lausana
Gràcies als esforços de Jean Lurçat i Pierre Pauli, les biennals de 
Lausana es varen convertir en el referent internacional de l’evolució 
del tapís: del tapís mural a les experiències volumètriques, de la 
tècnica tradicional a les instal·lacions. Tota aquesta evolució es va 
poder observar en un lapse de temps molt curt.

Àmbit 4. Del tapís a l’art tèxtil
Partint del tapís pla, i de la seva evolució i experimentació, una 
sèrie d’artistes desvinculats de Sant Cugat, varen protagonitzar 
en paral·lel noves vies d’innovació en l’art del tapís. Obres molt 
experimentals, defugint els formalismes i rigidesa tècnica, cercant 
noves vies d’expressió, i fins i tot defugint del terme “tapís” per 
reivindicar la denominació art tèxtil. Es tracta d’artistes com Aurèlia 
Muñoz, Maria Teresa Codina o, en l’àmbit d’Europa, la polonesa 
Magdalena Abackanowitz, entre altres.

Àmbit 5. Grau-Garriga
Fill de Sant Cugat, Grau Garriga és un dels artistes del tapís més 
importants del moviment internacional de renovació. Per aquest 
doble motiu una de les sales del museu està dedicada a la seva 
obra, destacant-ne la realitzada en el període en què va ser director 
artístic de la manufactura Aymat, així com un recull gràfic dels seus 
environaments realitzats arreu del món.

Àmbit 6.
A. Manufactura de tapissos i catifes Aymat
Es tracta d’un mòdul didàctic on el visitant pot conèixer la manufactura
des de la seva vessant humana i empresarial: l’estructura, les seccions 
de treball i l’edifici. Un recorregut gràfic per l’interior de la manufactura.

B. Mòdul La mirada tàctil
Mòdul realitzat amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, 
on mitjançant elements tàctils es dóna accés al coneixement 
de la tècnica del tapís. Especialment adient per a persones amb 
deficiències visuals o cegues.
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MUSEU DEL TAPÍS CONTEMPORANI 
Casa Aymat, c. Villà, 68 - 08172 Sant Cugat
Tel. 93 675 99 51 | Fax . 93 589 53 40
museu@santcugat.cat | www.museu.santcugat.cat

Horari
De dimarts a divendres: de 16 h a 19 h (*)
Dissabtes, de 10.30 h a 13.30 h i de 16 h a 19 h (*)
Diumenges i festius: de 10.30 h a 14.30 h
Dilluns tancat. Els dies 1 i 6 de gener, i 25 i 26 de desembre, tancat

(*) De l’1 de juny al 30 de setembre l’horari de tarda és de 17 h a 20 h

Visites comentades
Segon diumenge de mes, 12 h
Per visites concertades truqueu al 93 589 63 66. Consulteu-ne preus

Dissabtes familiars
Segon dissabte de mes, 11.30 h
Consulteu programació

Museu accessible

Col·laboradors:
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El Museu 
del Tapís Contemporani
El Museu del Tapís Contemporani – Casa Aymat és l’únic exemple que 
es pot trobar arreu de Catalunya sobre el tapís i l’art tèxtil realitzats 
des del s.XX fins l’actualitat. El seu emplaçament és únic, ja que es 
troba ocupant part del que fou el bressol del tapís contemporani 
a Catalunya, la manufactura Aymat. Encara en resta l’edifici 
d’administració, que avui dóna la benvinguda al visitant. Catalunya, 
tot i no tenir un passat tapisser equiparable al d’Espanya o França, al s. 
XX es va situar a la primera línia del tapís internacional. Als anys 60 i 70, 
Sant Cugat i Barcelona, esdevingueren focus d’innovació en matèria 
de tapís a Europa, conjuntament amb altres centres de França, 
Polònia o l’antiga Iugoslàvia. Tots aquests focus varen posar la llavor 
d’una nova concepció del tapís més adequada al seu temps i societat. 

La Casa Aymat va ser motor directe i indirecte de tot aquest 
moviment tèxtil, primer amb Tomàs Aymat i després amb Miquel 
Samaranch i l’Escola Catalana de Tapís.

D’aquí van sorgir artistes tapissers tan importants com Josep Grau-
Garriga o Josep Royo. Primeres figures del món artístic com Joan 
Miró, Pablo Picasso o Antoni Tàpies entre d’altres, van introduir-se 
al món de l’art del tapís a través de la proposta de la fàbrica Aymat.

Àmbit 1
A. El tapís fins el s.XX
Des de les més antigues civilitzacions, el tapís va ser una forma 
de teixit relacionada amb el món commemoratiu. No és fins l’edat 
mitjana que trobem l’esclat i el reconeixement de la tècnica del 
tapís com a obra d’art privilegiada.

B. Tomàs Aymat
Emmarcat dins el corrent i l’ideari noucentista, Tomàs Aymat va ser un 
artista reconegut i respectat per tot l’ambient artístic català. Alhora, i 
com a empresari i artista de la primera meitat del segle XX, Aymat va ser 
pioner en situar l’art tèxtil català a l’alçada dels més importants del món.

Altres centres
Museu del Monestir
Oració, treball i poder.

Capella de Sant Domènec
El Camí dels Monjos i la batalla de Sant Cugat 
de la Guerra del Francès

Celler Modernista
La producció industrial del vi, el cooperativisme agrari 
i l’arquitectura de Cèsar Martinell

Persones amb mobilitat reduïda

Persones amb discapacitat auditiva

Mòdul multisensorial per a persones 
amb discapacitat visual

Xarxa de Municipis

Segueix-nos a “Museus de Sant Cugat” @Museusstc


