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Diàleg entre el museu
de vestits de paper de mollerussa
i el modernisME de Cerdanyola

De l’11 d’abril al 12 de maig 2019
Inauguració i visita comentada
De dimarts a dissabte de 17 - 20h.
Diumenges i festius d’11 - 14h
C. de Sant Martí, 88
Dilluns de 10 - 20.30 h, de dimarts a divendres de
10 - 14 h i de 15.30 a 20.30 h, i dissabte
de 10 a 14 h Plaça d’Enric Granados s/n
De dilluns a diumenge
de 8.30 - 23 h
Carrer de la Indústria 38-40

Organitzen

Dijous 11 d’abril a les 19h - Museu d’Art de Cerdanyola. (MAC)

Museu d’Art de Cerdanyola
MAC
Biblioteca Central de Cerdanyola
i Sala Elisa Arimany
Ateneu
de Cerdanyola
Amb el suport de:
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L’Ajuntament de Cerdanyola i el de
Mollerussa promouen un diàleg entre
el modernisme i el treball en paper
d’uns vestits inspirats en aquells anys.
El modernisme es caracteritza per
una renovació d’estils i l’ús de materials innovadors en les arts, als quals
s’afegeix una gran creativitat i profusió de detalls. Els Vestits de Paper
de Mollerussa són la explosió de la
imaginació creativa de les modistes
que treballen el paper, elevant les
seves creacions a obres d’art.

Els vestits de PAPER de Mollerussa
A Mollerussa, des de fa 54 anys, es celebra un Concurs
de Vestits de Paper. Més de 2.700 vestits han desﬁlat
per la passarel.la del Teatre la Amistat i els guanyadors tenen un lloc privilegiat en el Museu de Vestits
de Paper. Inaugurat l’any 2009, el museu té un fons
de vestits que es renova a cada edició i permet fer
de la visita a les seves sales una descoberta cada any.
Els Vestits de Paper de Mollerussa aspiren a superar
la fragilitat que suposa la primera matèria de la qual
estan fets i a projectar-se vers la immortalitat en ser
catalogats per la UNESCO com a Patrimoni Mundial.

Els espais d’exposició
A Cerdanyola, amb motiu de les Festes de Maig, tres espais acullen
una mostra de vestits de paper.
Al Museu d’Art s’exhibeixen alguns vestits amb aires modernistes i també un vestit especialment confeccionat per la modista de
Cerdanyola, Joseﬁna Xufré, interpretació en paper del lluït per “la
dama del gronxador” del vitrall exhibit al MAC.
La Sala Elisa Arimany de la Biblioteca Central és l’espai on trobar
tots els vestits de paper creats i cosits per la Joseﬁna Xufré i guardonats al Concurs de Vestits de Paper de Mollerussa.
A l’Ateneu hi ha una mostra de vestits de paper fets per les nines
Barbie. Son minúscules obres d’art en forma de vestits de paper a
la mida de les famoses nines.

Homenatge a Josefina Xufré
La Joseﬁna Xufré és modista de Cerdanyola des
de fa 45 anys. La traça, la professionalitat i el treball
acurat són la seva targeta de presentació; també,
en els vestits de paper presentats al Concurs de
Mollerussa. Des de l’any 2000 i participant sempre
en la modalitat de “moda actual”, Joseﬁna Xufré
ha obtingut els millors guardons amb uns vestits especialment admirats i valorats. La seva ﬁlla,
Laia Pon, és la creadora dels dissenys i, alhora, la
millor model per lluir-los a la passarel·la. Les seves creacions s’exhibeixen actualment al Museu
de Vestits de Paper de Mollerussa.

