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EXPOSICIÓ 
És una mostra itinerant co-produïda pel Musée Bargoin (Clermont 
Ferrand) i Ethnistory.  
 
COMISSARIAT  
Christine Bouilloc Arnaud Maurières Marie-Bénédicte Kermorgant  

FOTOGRAFIES  
Serge Anton, Eric Ossart  

ESCENOGRAFIA  
Arnaud Maurières i Musée Bargoin 
 
CONTINGUT 
En l'aridesa de la pedra i de la serra, als límits del Sàhara marroquí , una 
tribu berber poc coneguda revela un talent excepcional de les seves 
teixidores. Allí, des dels anys 1980, es fan catifes, cobertors i coixins amb 
llanes desteixides de jerseis vells que ofereixen a aquestes dones una 
gamma de color inimaginable.  Mobiliari essencial de la tenda o de la casa 
construïda amb fang, aquests teixits fan la funció del llits per a tota la 
família. Per primera vegada, les catifes dels Aït Khebbach surten del 
desert.  
 

Sense cap limitació decorativa, a partir d'una infinita gamma de colors, les 
primeres teixidores inventen un estil original, gràfic i colorista. En tres 
anys, una recol·lecció excepcional al costat d'aquestes dones ha permès 
de seleccionar les primeres catifes que han teixit :  cada una d'elles revela 
una llibertat d'expressió i un rar talent. A través dels retrats de les millors 
teixidores d'aquesta tribu, l'exposició invita a sortir a trobar-les i descobrir 
les seves creacions d'una modernitat desconcertant.  

 
La tribu berber dels Aït Kebbach pertany a la gran confederació dels Aït 
Atta.  Formada a començaments del s. XVI, aquesta tribu ocupava un 
ample territori entre Algèria i Marroc; amb la independència del Marroc, 
el 1956, es van haver de reagrupar al sud-est d'aquest país on es van anar 
sedentaritzant. 
 



 

 

Foto: Eric Ossart 

 

Foto: Eric Ossart 

 



 

 
 
Quan van començar a teixir, als anys 1980, les dones  Aït Kebbach no 
tenien cap experiència ni cap altre model que algunes pautes estètiques 
de tribus veïnes.  Tampoc tenien costum de desplaçar-se al soc a comprar 
madeixes de llana.  I van trobar una solució original: desfer jerseis i peces 
de roba vella per procurar-se fils de colors per combinar amb els tons 
naturals de la llana.  Aquelles pioneres avui tenen entre 70 i 80 anys, i 
sense plantejar-s'ho van definir un estil propi que avui les seves filles 
continuen fent evolucionar. 
 
La mostra és un recorregut pel llenguatge decoratiu de les diferents 
protagonistes partint del que poden haver estat els seus models 
d'inspiració.  Un muntatge escenogràfic, diversos vídeos i les esplèndides 
imatges que acompanyen les peces ens permeten endinsar-nos en les 
seves cases i l'ambient en el que treballen. A cada una se li dedica un 
espai: el seu nom, una breu presentació, un retrat, sovint la primera catifa 
que van teixir i d'altres de posteriors que mostren l'evolució del seu estil, 
les influències, i el naixement d'un veritable corrent artístic. 
 
Marroc, Colors del Desert és una co-producció del Musée Bargoin de 
Clermont Ferrand i Ethnistory.  El CDMT ha treballat en d'altres ocasiona 
amb ambdues entitats (exposició Arquitectura nòmada -2001-, Reines de 
Sabà - 2004- i El sol i els esperits -2007-). Les dues primeres exposicions 
van ser també iniciativa de l'investigador Arnaud Maurières, avui afincat al 
Marroc, paisatgista de professió i fundador de Ethnistory juntament amb 
Eric Ossart i Lahcen Aït Khouya.  
 
Com en les vegades anteriors, ell mateix ha tingut cura de l'adaptació de la 
mostra a l'espai del CDMT, on s'hi podran conèixer  14 teixidores.  En 
funció d'aquest espai i del nou discurs expositiu, Maurières ha seleccionat 
algunes peces diferents i/o complementàries de les que es van poder 
veure a Clermont Ferrand.  A Terrassa es presentarà per primera vegada el  
treball d'una teixidora, Aicha Marouche, que encara no havia estat 
"descoberta" quan es va presentar la mostra al Musée Bargoin entre abril i 
agost de 2014.  
 



 

 

 
         Fatima Oukharbouch                                        Aïcha Marouche 
 
 
 

L'exposició al CDMT tindrà lloc del 16/11/2014 al 15/03/2015 


