
 
 
 

“Llibre d’artista” 
Màster Class a càrrec de Teresa Jordà Vitó  

 

 
 

Proposta:  

 
La reconeguda aquarel·lista terrassenca Teresa Jordà Vitó proposa dues sessions 
Màster Class per realitzar una reflexió visual derivada únicament de teixit, fil i agulla. 
Així, ella convida a utilitzar com a materials únicament fibra, fil i teixit naturals o 
sintètics més agulla de cosir. 
Els alumnes participants seran acompanyats en iniciar i acabar el llibre al museu tot i 
que hauran de treballar-lo a casa entre les dues sessions.  
L’obra que en resulti incorporarà les dimensions de la percepció i sensació (emoció 
narrativa), l’intel·lecte (investigar, saber, comunicar) i una petita memòria (títol de 
l’obra i breu escrit). 
 

Calendari i horari:  
 

• Dissabte 25 de setembre. De 10.30 a 13.30 h. (3 hores) 

• Dissabte 2 d’octubre. De 10.30 a 13.30 h. (3 hores) 
 

 
Programa de les sessions:  

 
Dia 1. Presentació de la proposta, definir format i estil de llibre 

 
✓ Exposició de diferents models de llibre: acordió, lligat japonès o xinès, copte, etc. 
✓ Tria de materials per part dels alumnes. 
✓ Comentari i definició de la idea a desenvolupar. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Dia 2. Aportació de l’edició iniciada 

 
✓ Presentació del llibre d’artista tèxtil iniciat individualment. 
✓ Memòria aportada per cada alumne. 
✓ Lectura i comentari de les aportacions per finalitzar el llibre. 
✓ Opinions i comentaris personals segons sol·licitud de l’alumnat. 
✓ Entrega del llibre finalitzat. Comentaris i reflexió final. 

 
Lloc: Museu Tèxtil, carrer Salmerón, 25- Terrassa  

 

Preu: 80 €  

(materials a càrrec de l’alumne o bé triats dels oferts pel museu) 
 

Places: màxim 8 alumnes (aforament limitat d’acord a les normatives actuals) 

 
 
 
 

Professora:  

 
Teresa Jordà Vitó, (Terrassa, 2 d'abril de 1943) és pintora aquarel·lista. Filla de l'artista 
Raimunda Vitó, el 1989 va llicenciar-se en Belles arts, pintura i disseny per la 
Universitat de Barcelona i va cursar el Màster Editorial per la mateixa universitat. 
Posteriorment va estudiar a l'Escola Industrial d'Arts i Oficis de Terrassa. 
 
És considerada una de les millors aquarel·listes abstractes de Catalunya i ha guanyat 
diversos premis nacionals i internacionals d'aquarel·la. També ha participat en 
diverses mostres col·lectives i individuals i ha impartit diversos cursos sobre 
aquarel·la i abstracció. 
 
 

Més informació a: inscripcions@cdmt.cat / 93 731 52 02  
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