Tardor a l’estany II. 2019. Oli s/fusta. 100 x 81 cm

Llum d’argent entre les branques. 2018. Oli s/llenç. 100 x 100 cm

Carme Llop
AUDITORI MUNICIPAL
Plaça de l’Església 12

Horaris:
de dimarts a dissabte, de 17 a 21 h;
diumenges, d’11 a 14 h

Paisatge interior

Del 20 d’octubre al 15 de novembre de 2020
Colors de la tardor. 2020. Oli s/llenç. 195 x 130 cm

Auditori Municipal · Montcada i Reixac

EL MATÍ INTERIOR
En la meva ment hi tinc tots els vestits
que la natura es posa
i que canvia a cada instant
mentre ho va reparant tot.
Debades busco a fora el canvi
sense trobar-lo,
fins que un inesperat raig de pau
il·lumina el meu ser més íntim.
Nimfees I
2020. Oli s/llenç. 40 x 40 cm

Boira de matinada. 2020. Oli s/llenç. 40 x 150 cm

Què és el que daura els arbres i els núvols
pintant tan alegrement el cel?,
és una llum que mai no s’extingeix
un raig que no canvia mai.
Quan el sol penetra al bosc,
en els matins d’hivern
allà on arriben els seus silenciosos centelleigs
la fosca de la nit desapareix.
Com va poder el pacient pi
saber que arribaria l’oratge del matí,
o les flors humils anticipar
el brunzit de l’insecte al migdia?

Nimfees II
2020. Oli s/llenç. 46 x 55 cm

La llum nova il·lumina amb alegria
els camins des de lluny,
i parla amb els arbres del bosc
des d’una distància infinita.

Passeig per les valls. 2018. Oli s/llenç. 30 x 80 cm

He sentit dins meu
les alegres notícies del matí,
i en l’horitzó de la meva ment
he vist aquests matisos matutins,
com en el crepuscle de l’alba
quan desperten els primers ocells
i se sent en la pregonesa del bosc
el so de les branques que es trenquen,
o com quan són vistos en el cel oriental,
abans no aparegui el sol,
els missatgers de la calor estiuenca
que arriben des de lluny.
Nimfees III
2020. Oli s/fusta. 60 x 80 cm

Henry D. Thoreau - Ed. El Gallo de Oro
(Traducció al català: Toni Planells)

Rogent despertar a les Valls de St. Muç. 2018. Oli s/llenç. 50 x 150 cm

