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El Recinte Modernista acull l’exposició 
‘Llum profunda. Una experiència d’art i 
teràpia al final de la vida’ 

 
Es podrà visitar entre el 22 d’abril i el 21 de juliol, al Pavelló de La 
Puríssima, dins del circuit habitual del programa de visites  
 
Presenta obres de pacients i familiars en el context del final de la 
vida i el dol 
 
 
La Unitat de Cures Pal·liatives del Servei d’Oncologia de l’Hospital de Sant Pau i el 
Recinte Modernista de Sant Pau inauguren el 21 d’abril,  a les 19h, l’exposició Llum 
profunda, al Pavelló de La Puríssima del Recinte Modernista de Sant Pau. Aquesta 
exposició és un recull d’obres de pacients, dels seus familiars i de professionals de 
l’art, creades en el context del final de la vida i el dol. El visitant podrà viure una 
experiència inèdita d’emoció i reflexió sobre aquesta temàtica considerada 
freqüentment un tabú a la nostra societat. També podrà participar directament en 
l’espai expositiu amb una acció creativa sobre el què ha experimentat durant la visita. 
 
Llum profunda sensibilitza al públic sobre el cicle de la mort i de la vida. Apropa l’art-
teràpia als visitants donant una idea de l’atenció integral de  l’equip de la Unitat de 
Cures Pal·liatives de l’Hospital de Sant Pau. 
 
L’objectiu prioritari de les cures pal·liatives és acompanyar, amb un profund respecte 
a la seva dignitat, a les persones que estan en el seu últim viatge vital; i també als seus 
familiars, en el difícil treball d’adaptació a la pèrdua i de seguir endavant amb la seva 
vida sense la persona estimada que se’n va. 
 
En el conjunt de les 65 obres exposades, es vol transmetre un missatge esperançador: 
és possible superar a poc a poc el patiment que causa la pèrdua imminent de la pròpia 
vida o la d’un ésser estimat. Això no s’aconsegueix anestesiant el dolor, si no acollint-
lo des de la consciència més profunda. 
 
L’equip de la Unitat de Cures pal·liatives és testimoni del gran valor que tenen 
aquestes vivències, úniques i universals, per a les famílies a les que acompanyen. Amb 
Llum profunda es vol retre un homenatge a vuit pacients, en representació de totes les 
persones malaltes amb les quals aquest equip ha “caminat” fins al final. El compromís 
en els projectes dels familiars d’aquestes vuit persones que ens han deixat, posa en 
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evidència el gran privilegi que representa per aquest equip de l’Hospital haver-los 
acompanyat en el seu últim viatge. 
 
Les creacions dels artistes convidats al projecte Llum profunda, proposen al visitant 
una interpretació necessària i reveladora. En conjunt totes les obres, així com 
l’estructura expositiva, ofereixen al públic l’oportunitat de veure amb una nova llum el 
patiment, però també el creixement en l’etapa terminal i en la pèrdua. 
 
En definitiva, aquesta és una visió contraria a allò que caracteritza a la mort en el 
nostre temps. Les reaccions summament angoixades, inclús aterridores, fugitives o de 
negació davant la realitat del procés de la mort, causen habitualment un estrès 
gegantí. Podria semblar que aquest és el preu que hem de pagar per a les conquistes 
sobre la malaltia, però no ha de per què ser així. Es hora de contribuir, amb Llum 
Profunda, a un paradigma social que accepti el final de la vida i que  abordi 
responsablement l’alleugeriment de la por, del dolor i del patiment naturals davant del 
final de la vida... Aquesta exposició vol mostrar un camí solidari cap a l’harmonia amb 
la nostra existència. 
 
Llum profunda es podrà visitar: 
Del 22 d’abril al 21 de juliol de 2016. 
 
Horari: 
De dilluns a dissabtes de 10 a 18.30h i diumenges i festius de 10 a 14.30h. 
 
Lloc: 
Recinte Modernista de Sant Pau. 
Pavelló de La Puríssima. 
Sant Antoni María Claret, 167 (amb Cartagena).  
Barcelona 
 
Més informació: 
 
Abraham del Moral 
Cap de premsa 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
93 553 78 30 – 646 39 15 48  
adelmoralp@santpau.cat 
 
Mercè Beltran 
Cap del Programa Cultural i Comunicació 
Recinte Modernista 
93 5537803 -609575 373 
mbeltran@santpau.cat 


