
     PARELLES ARTÍSTIQUES 

Al vestíbul del Centre de Lectura de Reus podeu veure fins el dia 1 de febrer l’exposició 

col.lectiva Parelles Artístiques.  Es tracta d’ una proposta dinàmica i integradora que forma part 

del Programa de Rehabilitació  de l’Institut Pere Mata de Reus. Sensible a l’àmplia població que 

pateix o ha patit alguna malaltia mental, el projecte vol trencar amb la creença que les 

persones afectades per aquestes malalties es mantinguin al marge de les activitats públiques i 

quotidianes, i aposta per la creativitat com una de les claus per combatre l’aïllament i el 

bloqueig d’aquell que les pateix. L’Anna Bové, psicòloga i responsable del projecte,  posa en 

contacte dues persones que no es coneixen. Una d’elles és usuària del Servei de Rehabilitació i 

l’altra està vinculada a l’àmbit artístic. Se’ls proposa que comparteixin una experiència de tipus 

creatiu ,  treballant conjuntament durant un període de temps i finalment mostrant el resultat 

de tot aquest procés. 

Isabel Granollers participa per segon cop en aquest projecte. En aquesta edició ha treballat 

amb Josep Santesmases, amb qui ha pogut, segons ens comenta ella, posar al descobert que el 

fet creatiu compartit és un complex exercici que t’allibera de l’individualisme com a artista, per 

experimentar la proximitat amb l’altre i crear un espai intuïtiu entre iguals. 

El seu treball ha consistit precisament en dialogar amb l’imaginari de tots dos, buscant un punt 

de partida  que obrís aquest espai de comunicació plàstica, escoltant la música que dissenya el 

Josep i deixant que es materialitzessin pensaments en un suport pictòric, creant així un 

intercanvi de teles i  recorreguts mentals. Tasca, potser tímida i difícil, però molt plaent. No hi 

ha preocupacions. Lluny de l’ estrès i el soroll, el procés de treball ha consistit en això, en 

plantejar la creativitat com un espai generós que deix via lliure a un resultat desconegut per a 

tots dos, indestriable en quant a autoria individual. 

Una primera peça titulada “Visions d’un somni”, consta de cinc teles que destil·len música i 

paisatge: Ingravidesa, núvols, ones sonores inacabades, taques sense forma, danses flotants, 

llunes que es tornen fruits incoherents... 

La segona peça, “Petits universos”, és un pirogravat realitzat amb la tècnica surrealista 

anomenada cadàver exquisit . Consisteix en continuar el dibuix de l’altre sense poder-lo veure 

prèviament, i així apedaçar un sense sentit casual o realitat nova  que emergeix i pren vida 

pròpia com a joc creatiu que és. 

 

Us recomanem que aprofiteu aquests darrers dies per visitar la col.lectiva que aplega el treball 

d’aquesta parella i de catorze propostes més. 


