
LLAVORS
Vicente Molina

Càritas Plaça Nova        24 / 03 - 21 / 05         2023

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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BREU COMUNITAT, 2022
Plàstic sobre cartó de cel·la d’abella, 100 x 120cm.

Vosaltres, pregueu així:
Pare nostre que estàs en el cel,
santifica el teu nom, 
vingui el teu Regne, 
que es faci la teva voluntat 
aquí a la terra com es fa en el cel. 
Dona’ns avui el nostre pa de cada dia; 
perdona les nostres ofenses, així com nosaltres perdonem els qui ens ofenen; 
 no permetis que caiguem en la temptació, 
i allibera’ns del mal

                                      - Mt 6, 9-13 

Cal una comunitat que ens sostingui, que ens ajudi i en la qual ens ajudem els 
uns als altres a mirar endavant (…) Somiem com una única humanitat, com a 
caminants de la mateixa carn humana, com a fills d’aquesta mateixa terra que 
ens acull a tots, cadascú amb la riquesa de la seva fe o de les seves conviccions, 
cadascú amb la seva pròpia veu, tots germans. (Francesc, Fratelli Tutti,n. 8)



CRISTIFICACIÓ, 2022
Plàstic sobre cartó de cel·la d’abella, 100 x 120cm.

Neteja de la teva veu l´aresta
defineix la macla d´unió terrenal
que empeny el teu centre cap al meu centre
 
congrega específic
el suc vitri del reflex
safir oriental encès
d´àtoms estranys
 
multiplica el temps
 
declina la meva pestanya
en l’enlluernament etern

                                                                 - Clara Andreu

Ara hi veiem de manera fosca, com en un mirall poc clar; després hi veurem cara a 
cara. Ara el meu coneixement és limitat; després coneixeré del tot, tal com Déu em 
coneix.  Ara, doncs, es mantenen la fe, l’esperança i l’amor, tots tres; però l’amor és el 
més gran. (1 Co 13,9-13)


