
XILOGRAFIES. La fusta feta imatge
L’auca dels oficis del taller dels Abadal, segles XVII-XXI
CRiG. Col·lecció Rubiralta i Garriga

Sala d’Exposicions Temporals del Museu de Granollers
Del 30 de novembre de 2018 al 5 de gener de 2019
Ianuguració: Divendres 30 de novembre, a les 7 de la tarda

Les xilografíes de la col·lecció Rubiralta i
Garriga, realitzades entre els segles XVII i
XIX en el taller dels Abadal, són producte
del seu temps de la societat preindustrial a
Catalunya. Aquestes petites peces de fusta
permeten acostar-nos a una riquíssima
informació des de múltiples punts de vista.

Són delicades peces escultòriques de baix
relleu en fusta dels períodes barroc i
neoclàssic, són instruments de treball per
a l’impressor, són un arxiu gràfic de la
història de la moda, l’instrumental,
costums, festivitats,… i també van poder
haver estat al seu moment, encara que per
fortuna es van salvar, combustible per al
foc.

S’exposaran xilografies i matrius
xilográfiques originals del taller dels Abadal. Es mostraran emmarcades les xilografies de 
l’Auca dels Oficis i les 46 matrius xilográfiques.

Els oficis i la informació s’han agrupat en 6 àmbits 
temàtics en els quals es destaquen la capacitat 
d’innovació, la creació, l’adequació i la transmissió dels 
oficis al llarg del temps. Es desnvolupen aspectes com la 
conservació en el nom dels carrers actual, d’antics carrers 
gremials on s’agrupaven oficis i professions. 
S’aprofundeix, també, en la interdependència de l’espai 
urbà i rural, l’explotació sostenible dels recursos naturals 
per part dels professionals, els diferents processos i treballs
específics dels artesans per obtenir un producte final 
elaborat i el reflex del treball en expressions artístiques i 
populars com la música.



Activitat complementària

Una nova mirada de l'auca dels oficis del taller dels Abadal
Visita comentada a l’exposició Xilografies. La fusta feta imatge
Dissabte 15 de desembre, a les 6 de la tarda

A càrrec de Marc Antoni Malagarriga, col·laborador de la col·lecció Rubiralta i Garriga

Una de les joies de la col·lecció de xilografies Rubiralta i Garriga és l'auca dels oficis. Unes 
peces de 4x4 cm tallades en boix en plena època del Barroc.

L'exposició «Xilografies. La fusta feta imatge» que podreu veure al Museu de Granollers, a 
proposta de la Diputació de Barcelona i els comissaris de CRiG, fa una lectura actualitzada de 
l'essència d'allò artesanal, les matèries primeres i l'espai social on s'integren. 

Activitat gratuïta

Museu de Granollers
C. d'Anselm Clavé, 40-42
08401 Granollers
93 842 68 40
museu@ajuntament.granollers.cat
www.museugranollers.cat
www.facebook.com/museudegranollers

Horari de visita:
De dimarts a diumenge, de 17.30 a 20.30 h
Diumenges matí, d’11 a 14h
Entrada lliure

Promotors
Diputació de Barcelona & Fundació Carulla & Museu Comarcal de Manresa
Itinerància 2017-2019
Museu Comarcal de Manresa · Museu Paperer de Capellades · Museu de Mataró · Museu de 
l’Enrajolada de Martorell -Museu de la Pagesía · Museu del Prat · Museu de Moià · Museu de Calella
Un projecte de
CriG (Col·lecció Rubiralta i Garriga)  & lDk by liquidDocs
Participen
Museu de la Música de Barcelona · Museu del Disseny, DHUB · Museu de la Vida Rural · Museu 
Etnològic de Barcelona - Museu d’Història de Barcelona, MUHBA · Museu Virtual de la Moda de 
Catalunya · Museu Virtual CriG -Esola d’Art de Manresa · Llotja, Escola Superior de Disseny i Art · 
Ecola d’Art de Vic
Equip
Direcció exposició: Xavier Rovira Rubiralta i Jesús Manuel Pérez Centeno
Comissariats temàtics: Marc Antoni Malagarriga Picas, Jaume Ayats Abeyà, Xavier Rovira Rubiralta, 
Jesús Manuel Pérez Centeno, Alex Mitxelena Etxeberria, Laura Casal-Valls
Col·leccions i arxius col·laboradors: Museu de la Música · Museu del Disseny, DHUB · Museu de la 
Vida Rural · Museu Virtual de la Moda · MUHBA · Museu Etnològic de Barcelona
Disseny exposició, catàleg i web 2.0: Xavier Rovira Rubiralta & liquidDinamik lDk by 


