
MIRA'M
ALS ULLS
M. CARME ROVIRA, PINTURA
MIREIA JUANOLA, POESIA



Aquesta exposició, "Mira'm als ulls", va néixer durant el
confinament, mentre buscava retrats per pintar que em
transmetessin serenor i pau en els seus ulls, en aquells
moments tan difícils; d'aquí el seu nom. Després va tenir
continuïtat en iniciar un viatge per l'infant, l'adolescència,
la joventut, la maduresa, la vellesa, etc.; un repàs per la
vida que, reforçat amb els poemes de la Mireia Juanola,
esdevé una força d'emocions i sentiments que,
possiblement, sense aquests mots, fora impossible de
transmetre. Gràcies, Mireia.
Gaudiu de les dues mirades....

M. Carme Rovira



Aquests poemes de l'exposició "Mira'm als ulls" són la
inspiració sorgida de la visualització de les pintures de M.
Carme Rovira. Cada mirada representa una etapa, i cada
etapa desprèn una sensació diversa que he volgut copsar
amb paraules. Els textos volen reflectir l'essència tant del
moment de cada dona, com la del seu pensament, que
ens ofereix la M. Carme. Una combinació que conflueix en
una emoció interior intensa, tal com ha de transmetre
tota pintura i poesia.
Fruïu-ne i guardeu-vos-les en el vostre interior més
pregon...

Mireia Juanola

Duresa
Pas del temps solcat, amb vilesa, en la mirada i el rostre.
Esforç, resignació i renúncies d’una vida aspra.
Llegats de la terra i els ancestres
que busquen respostes cel enllà.



@salaportaldelpardo

L'exposició romandrà oberta 
del 2 al 25 de març de 2023. 

Horari:
De dimarts a dissabte d'11 h a 14 h i 
de 17 h a 20 h.
La sala romandrà tancada els festius.

Inauguració 
Dijous, 2 de març, a les 20 h, amb la lectura dels poemes, 
a càrrec del Grup de Teatre Inestable del Vendrell. 
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