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PENSAMENTS DE LLUM I AIGUA 

 

El pensament és més ràpid que la llum, més difícil 

d´atrapar que l´aigua. Si el deixem fluir, com si fos líquid, 

si observem el discórrer de l'aigua d'una font petita, o 

d'un rierol, veurem que ho fa constantment, en forma 

silenciosa, i fins i tot quan el curs s'amplia i dóna lloc a 

una mena de gorg, encara que no ho vegem, l'aigua 

segueix fluint cap avall constantment.  

El pensament és això: com un exercici de deixar-nos 

portar pel moviment de l'aigua, sense esforç, nedant 

sense gairebé moure els braços ni les cames, sentint que 

l'experiència és meravellosa, deixant-nos tocar pels raigs 

de sol o per la fosca lluminositat de la nit sobre el rostre i 

la brisa suau que ve del mar i que ens acarona… 

Com si els mons s'unissin, en pau, en harmonia, sense 

dificultats; només el pensament, la llum i l´aigua. 

 

 

 

 

 



 

 

Descripció del projecte 

Des de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, es proposa una instal·lació 

artística que s’integri dins de l’itinerari d’art: Jardins de Llum, 2018. 

Partint de la llegenda manresana “El Misteri de la Llum” proposem una intervenció a l’espai 

públic, de caràcter escultòric, ubicada a la Baixada del Pòpul de Manresa. 

La instal·lació,  titulada “Pensaments de Llum i Aigua”, estarà constituïda per 20-25 caps 

antropomòrfics de paper translúcids,  donant com a resultat una obra canviant i orgànica en el 

seu conjunt, fent referència al flux de l’aigua. 

 La nostra intenció és mostrar des de l’aspecte formal de l’obra, el Pensament, que en la seva 

mobilitat sempre canviant, unes vegades en silenci, d´altres amb tumultuós soroll, el 

moviment de l’aigua que com una onada s’expandeix per l’espai triat. Continuant amb aquest 

vincle amb l’aigua, els caps estaran il·luminats des d’ el seu interior amb un sistema de llum 

freda provinent de leds en tonalitats blavoses. Completarem la il·luminació de tot el conjunt 

amb una peça elèctrica que s´endolla i marca el impàs de l´arribada de l´aigua a Manresa. 

 

Detalls tècnics i calendari orientatiu de muntatge i 

desmuntatge 

La instal·lació està composta per una sèrie de 20-25 caps de paper blanc translúcids, de mides  

25x25x15 cm. cada unitat (pràcticament és la mida real d´un cap humà). El sistema de 

muntatge serà tant senzill com col·locar-los directament a terra i posteriorment introduir el 

sistema d’il·luminació individual. Ens caldria només un endoll per la peça lluminosa.  

Les mesures de la instal·lació són aproximadament, les mateixes de les escales del indret triat 

per tal efecte. La mateixa llargada per un metre aproximadament d´ample. 

El muntatge de la instal·lació es duria a terme durant la tarda del dia 20 de Febrer, amb hora 

d’inici les sobre les 17.30h., a les escales de la Baixada Pòpul, senyalades amb el nº 5 al plànol 

de les bases d´enguany. 

La instal·lació es mantindrà fins a la fi de l’acte i el desmuntatge es realitzarà durant els minuts 

posteriors a aquest. 

 

 



Plànol d’implantació a l’espai 

 

 

Escales Baixada Pòpul 



Material gràfic al·lusiu a la proposta, imatges il·lustratives 

del resultat final 
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