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SOCIETAT
PROJECTE SOCIAL I ARTÍSTIC A SABADELL

Suport a la integració
Catorze parelles exposen en la mostra ‘Art a 4
mans' el resultat de la col·laboració entre un
artista i un soci de Salut Mental Sabadell
Es vol sensibilitzar i trencar estereotips
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Jesús Flores i Joan Rossell , una de les parelles artístiques, del projecte de Salut Mental
Sabadell Foto: S. PÉREZ.
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L'entitat s'ha consolidataquest curs amb la
inauguració d'una seu cedida pel consistori
·

Notícies de ...
Sabadell
Avança amb empenta i es col·loca al costat d'un quadre de colors molt vius: “És el
millor que he fet a la meva vida.” Maria Arahuete parla amb emoció de l'obra que, amb
l'artista Maite Batalla, ha fet per al projecte Art a 4 mans, una mostra impulsada per
l'Associació Salut Mental Sabadell per demostrar la capacitat de l'art com a eina
d'expressió personal i integradora. “El projecte és possible perquè cada vegada que
allarguem la mà algú ens l'agafa”, afirma la presidenta de l'entitat, Anna Maria

Montseny. Fa referència a la col·laboració de catorze artistes locals de diverses
disciplines que tenen com a parella artística socis del Club Social La Xamba. Fins al
febrer es podrà visitar la mostra del resultat del procés creatiu de cada equip a l'Espai
Cultura Fundació Sabadell 1859. Es tracta de la quarta edició del projecte que, com
explica Montseny, “s'ha consolidat” gràcies a la col·laboració des del primer dia dels
artistes, dels socis de La Xamba i de la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 i que té
com a principal novetat la incorporació d'elements tecnològics com ara l'ús de codis
QR, que permetran al visitant tenir més informació sobre el procés d'elaboració de
l'obra.
El fotògraf Joan Rossell és una de les persones que va agafar la mà de Montseny i
que ara, com ell mateix diu, està totalment compromès amb la iniciativa. Ha estat
parella artística de Jesús Flores, un jove que recorda amb vivesa la bona experiència
viscuda durant uns dies de treball amb el fotògraf. Per Rossell, el millor de l'Art a 4
mans no és el resultat artístic, sinó tot el procés d'elaboració de l'obra. A través de la
seva càmera, en aquesta edició, ha deixat constància d'alguns moments viscuts per
les parelles.
En aquesta ocasió, els autors han triat disciplines artístiques molt variades, que van
des de la pintura fins a la papiroflèxia passant per la música, per exemple. José
Antonio Torres és un dels socis del club Social La Xamba que s'ha volgut expressar a
través de la seva veu i d'un baix. Dirigit per l'artista Sílvia Gallego, l'home és tot un
exemple de superació. “Gràcies a la paciència i a la motivació de la professora ho he
aconseguit”, explica. A la mostra, el resultat del treball de tots dos es pot veure gràcies
a un audiovisual.
De fet, una de les coses que caracteritza aquesta exposició és la diversitat. El visitant
que s'endinsi en els treballs de la mostra hi pot trobar des d'un collage fet amb
fotografies antigues fins a una singular composició de fusta passant per un teixit de
patchwork o un gravat, que, en el fons, transmeten valors com ara la superació, la
constància i la col·laboració.
“Ja estem preparant la següent edició”, comenta la presidenta després d'explicar que
una antologia de les tres edicions anteriors ha estat exposada amb èxit a la Universitat
Autònoma. De fet, està convençuda que la mostra actual també es podrà veure a
altres espais de la comarca. “Aquest any, el de la quarta edició, ha estat estratègic per
a l'entitat”, comenta la dona. S'explica: “El projecte de Salut Mental Sabadell s'ha
consolidat amb la inauguració d'una nova seu en un espai cedit per l'Ajuntament de
Sabadell.”
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