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Ma Carme Brasó Campderrós (Barcelona, 1953),

mestre de primària amb especialitat d'educació

infantil, es trasllada a viure a Cerdanyola i s'apunta a

l'Escola d'Arts Plàstiques de l’Ateneu on s'inicia a

diferents disciplines: ceràmica, pintura, tapís,

vitrofusió, gravat i joieria.

Especialment motivada en experimentar diferents

tècniques i les possibilitats dels materials en la creació

d'obra plàstica.

Actualment és la presidenta de l'Associació d'Artistes

Plàstics de Cerdanyola i participa com a comissària

en les diferents exposicions que l'associació programa

a la sala B'art de l’Ateneu i a la sala Elisa Arimany.

PAISATGES ESTRIPATS

Aquesta és una sèrie d'obres realitzades durant el

període 2020/2021 que d'alguna manera volen reflectir

el sentiment de desolació davant la trencadissa de

tants hàbits i rutines que ens omplien la vida i ens

donaven seguretat i escalf humà.

El març passat vaig iniciar el confinament fent neteja

de l'estudi, vaig estripat i esmicolat molts papers, però

no tot va anar a la brossa.

Molts dels papers estripats s'han convertit

involuntàriament en representants de tot allò que en la

meva vida s'havia esmicolat i que forçosament

necessitava recompondre. Trencat el paisatge que

teníem, en el record de la obra, queda el fons d'un

paisatge estripat. En els paisatges estripats dominen

els colors ocres de la tardor i l'hivern que ens

connecten amb el confinament i el recolliment que s'ha

viscut. L'element vegetal hi és present ja que el món

de les plantes em remet a la dinàmica de les

estacions, al renéixer constant del cicle de la vida,

genera pau, seguretat i em connecta amb la vida més

silenciosa del planeta. En els paisatges abstractes

s'han incorporat a la obra elements vegetals com

fulles, flors seques, fustes, escorça...

Entre els paisatges simbòlics hi ha un pit-roig sobre

una branca morta d'olivera, que ens prediu que la fi de

l'hivern ja és a prop. També hi ha un canyissar fuetejat

pel vent. Les canyes són flexibles, aguanten la ventada

sense trencar-se, és el que hem d'aprendre a fer

també els humans quan les coses se'ns giren

encontra. Encara que amb la ventada perdem fulles

arrencades pel vent... amb la calma, de nou tornarem a

adreçar-nos i en el camí haurem aprés a ser més

resilients i a valorar molt més les petites coses del dia

a dia.
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