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L´Esperit Sant, que crida tots els homes a Crist per les llavors del Verb. (Vat II AG 15).

La Delegació de Pastoral de Fe i Cultura de l’Arxidiòcesi de Barcelona i O_LUMEN proposen 

un recorregut d’art que cura per la ciutat, que connecta bellesa, desenvolupament humà 

integral i educació com actes d’esperança. Un diàleg entre espiritualitat cristiana i cultura 

contemporània a partir d’experiències quotidianes: el dol i el goig, la incertesa i els canvis, 

la pandèmia i la comunitat, les pèrdues i les trobades, la dignitat i la bellesa, el renéixer i 

l’esperança. Exposició temporal de set obres de l’artista Vicente Molina, que es pot visitar al 

Museu Diocesà, a Càritas de Plaça Nova i a la Facultat de Comunicació Blanquerna.

Vicente Molina (Madrid, 1956), artista i sacerdot, es posiciona a l’ascetisme plàstic i 

ideològic. Per això limita l’ús de mitjans, i fa servir suports efímers com cartons de rebuig 

rehabilitats. Materials fràgils que són símbol de la feblesa humana, del deteriorament i de les 

mutacions, expressats mitjançant pinzellades lleugeres. Treballa un llenguatge esquemàtic, 

efectista i de gestualitat continguda que, buidant la figura humana i els objectes, deixa a la 

vista només allò que és essencial.
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En veure les multituds, Jesús pujà a la muntanya,  s’assegué,  i se li acostaren els 
deixebles. Llavors, prenent la paraula, començà a ensenyar-los dient: Feliços els 
pobres en l’esperit, perquè d’ells és el Regne del cel. “Feliços els qui ploren, perquè 
seran consolats.  Feliços els humils, perquè posseiran la terra. Feliços els qui tenen 
fam i set de ser justos, perquè seran saciats. Feliços els compassius, perquè seran 
compadits. Feliços els nets de cor, perquè veuran Déu. Feliços els qui treballen per 
la pau, perquè seran anomenats fills de Déu. Feliços els perseguits pel fet de ser 
justos, perquè d’ells és el Regne del cel”. (Mt 5,1-10)

PANDÈMIA, 2020
Acrílic sobre cartó de caixes de bolquers de la llar de gent gran, 

193 x 184 cm.

És sempre jove
el temps en el dolor
sempre és antic el mal
 
no existeix el poema clar
no es comparteix la lletra
perfil del glaç del cant

                                     - Clara Andreu



DIVINA COMÈDIA, 2019
Acrílic sobre tela, 180 X 20 cm.

En arribar, però, al peu d’un puig,
allà on ja s’acabava aquella vall
que havia omplert el meu pit de temor,
mirant amunt li vaig veure l’esquena
vestida ja amb els raigs d’aquell planeta
que a tots ens mena drets per la sendera.

                                          - Divina Comèdia, cant primer, Dante

¿Diré, doncs: «Que m’amaguin les tenebres 
i tingui per llum la negra nit»?
Per a tu no són fosques les tenebres
i la nit és tan clara com el dia:
llum o fosca et són igual.

                                               - Salm 139


