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EXPOSICIÓ "L'ART DE LA COSTURA DE TERE 

CHALER, LA MODA AL VINARÒS DE 1960-1990". 

DEL 8 DE JUNY AL 8 DE JULIOL EN "ESPAI D'ART 

CAIXA RURAL" PSG. TARANCÓN. 

  

Tere Chaler Masip va ser coneguda pels seus contemporanis 

como "Tere la chata", filla segona de les quatre filles 

hagudes del matrimoni d'Agustí i Dolores. 

Des de molt petita se li endevinaven aptituds per a la 

costura. En el domicili familiar va començar a dissenyar 

models i vestir familia i amigues, després d'obtenir el títol 

de "corte y confección". Aviat la fama del seu gust, 

excel.lent ofici i l'encert en escollir per a les seves clientes el model més afavoridor, la 

va convertir en una de les modistes més afamades de la comarca. En els anys que la 

botiga de "pret a porter" del passeig de Sant Pere va funcionar, Tere Chaler va 

eixamplar el seu camp amb el disseny i confecció de vestits de núvia i festa, vertaderes 

joies sorgides de la seva inesgotable imaginació. 

Fou una dona amb carisma, elegant, amiga dels seus amics, competitiva i creativa. Una 

dona, de pensament obert i avançat al seu temps, que sobre tot se sentia vinarossenca, i 

alhora ciutadana d'un mon sense fronteres. 

Tere Chaler va tenir una vida plena, tant a nivell personal com professional. La seva 

trajectòria de treball es va basar en ser fidel a l'art de la costura, es va exigir a si mateixa 

perfecció i compromís. Model de dona treballadora que va viure amb l'entusiasme que 

sempre la va caracteritzar, fins el final de la seva vida. 

  

Tere Chaler va morir l'any 1996. De les seves mans havien sortit petites obres d'art que 

al llarg dels anys lluiren núvies, reines, i dames vinarossenques. El seu nom va 

transcendir de l'àmbit local, com es demostra en aquesta exposició de peces úniques, 

que les seves propietàries han conservat com tresors, i que, amablement, amb desinterès 

i entusiasme, han cedit volent participar en aquest just homenatge que l'associació 

Amics de Vinaròs li ofereix. 

 


