14 parelles artístiques mostren els seus treballs ‘a 4 mans’
·

per David B. el 15 gener 2015

L’Espai Cultura de la Fundació Sabadell 1859 exposarà a partir de divendres els treballs
realitzats en la quarta edició d’Art a 4 Mans, un projecte liderat per l’associació Salut
Mental Sabadell que posa en valor les capacitats de les persones que pateixen malalties
mentals.
Els membres del Club Social la Xamba de l’Associació Salut Mental de Sabadell han pogut
participar en la quarta edició d’Art a 4 Mans, on un soci de l’entitat acompanyat d’un artista, pot fer
créixer les seves capacitats artístiques creant una obra d’art. En aquesta edició han participat 14
parelles artístiques que han realitzat obres de diferents disciplines com són la fotografia, la pintura, el
patchwork, la música i la papiroflèxia. Aquesta última ha estat la novetat d’aquesta edició. Les
diferents disciplines varien cada any depenent les preferències dels usuaris i la disponibilitat dels
artistes. Aquest any han participat els artistes Conxita Frasno, Quim Conca, Fina Valiente, Joan
Rosell, Jordi Junyent, Suriguera, Maria Pagès, Jordi Roca, Enrique Salvador, Gemma Molero, Sílvia
Gallego, Maite Batalla i Marifé Carcaño.
La presidenta de Salut Mental, Anna Maria Montseny, ha explicat:
Art a 4 mans és un projecte que té una gran capacitat d’atracció i engresca a tota persona que s’hi
acosta. Les parelles artístiques cada cop es mostren més motivades en formar part d’aquest projecte
que a través de l’art pretén integrar i desestigmatitzar a les persones que pateixen una malaltia
mental”.
Una de les novetats d’aquesta any és que dins la exposició s’hi ha posat codis QR on es pot accedir a
informació addicional i el procés de realització de cadascuna de les obres

Fotografia: Jesús Francisco Flores i Joan Rosell Garrido
Jesús Francisco Flores, és un veterà en aquest projecte, ja que ha participat en les quatre edicions del
projecte. A l’anterior any va participar realitzant un graffitti amb l’artista Weren’s.

Aquest any he escollit la fotografia, perquè des de petit sempre m’ha agradat molt. Tot i que no sabia
fer fotos, fins ara premia el botó i si sortia borrosa així es quedava, ara gràcies al Joan he aprés a fer
millors fotos, fins i tot m’ha ensenyat a fer-les manuals, ara ja sé com funciona una càmera.
Joan Rosell Garrido és la primera vegada que participa en aquest projecte i assegura estar-ne molt
satisfet. “No coneixia personalment al Jesús però arrel de les nostres sortides ens hem anat fent
amics. Ho hem passat molt bé”.
Jesús Francisco Flores i Joan Rosell davant la
seva obra fotogràfica. Autor:
Els dos membres de la parella s’han mostrat molt
satisfets de la feina feta. Com a curiositat, han
explicat que van fer una foto a una parella que els
van demanar que li enviessin la foto per correu
electrònic, però van perdre el correu i no els hi han
pogut enviar.

Música: José Antonio Torres i Sílvia Gallego
José Antonio Torres és un dels usuaris del Club Social la Xamba que ha treballat un tema musical
amb Sílvia Gallego. Torres ha manifestat que “sempre m’ha agradat molt la música però no en tenia
cap coneixement i en poc temps gràcies a la Sílvia he pogut tocar una cançó”.“La Sílvia, que porta el
grup, on participo, Krec’n’tu, de Salut Mental Sabadell, em dóna classes de baix i em va animar a
tocar la cançó With or without you, de U2, jo tocant el baix i ella a la guitarra. No tenia nocions de
música però amb la paciència de la Sílvia vam aconseguir tocar-la i m’ha transmès la seva forma
d’entendre la música. Per mi ha estat una molt bona experiència i m’ho he passat molt be, m’he
divertit i aquesta experiència m’ha motivat a continuar aprenent i ara el meu objectiu és incorporar el
baix al grup”, ha apuntat Torres.

Patchwork: Pere Dorio i Fina Valiente
És la segona vegada que participen junts en Art a 4 mans com a parella, realitzant un treball de
patchwork. “La feina que fem entre els dos ha estat molt interessant”, assegura Fina. “En Pere és molt
bona persona i és molt fàcil treballar amb ell, té molta il·lusió que ha aconseguit transmetre-la a mi i
aquest any hem fet una feina més gran, més maca i més complexa que la de l’any anterior”, conclou.
Fina i Pere, al costat de la seva obra.
Autor: David B.
Per la seva banda, Pere Dorio, ha
manifestat que “el patchwork m’ha
agradat bastant i que ha aprés a enfilar
una agulla i a cosir una miqueta. Hem
estat nou mesos per acabar-lo i n’estem
molt satisfets oi?” (pregunta a Fina que
admet que si amb el cap i amb un gran
somriure). L’exposició s’inaugurarà aquest divendres a les 19 hores a l’Espai Cultura Fundació
Sabadell 1859 i es podrà visitar fins al 8 de febrer.
Fotot portada: Anna Maria Montseny, Joan Carles Sunyer i alguns artistes a l’

