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Aquest és un projecte artístic que uneix fotografia i poesia.
Aplega seixanta fotografies de sor Isaura, i trenta poemes en
català i trenta proses poètiques en castellà de David Jou. Dues
mirades, des d’òptiques artístiques diferents, que conflueixen
en l’art i en la contemplació de la bellesa, en què el cosmos, la
lluna, les estrelles, les plantes i les flors ens parlen de la presència de Déu.
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S or Is aur a
(Los Santos, Salamanca, 1959)

és religiosa clarissa des del 1976 al Reial Monestir de Santa
Maria de Pedralbes de Barcelona. El 2009 va començar un
treball fotogràfic dins del monestir, on transcorre la seva vida,
que s’ha convertit en la font d’inspiració per dur a terme els
seus treballs, basats en la natura i l’entorn, prescindint de
retocs d’imatges, en els quals queden reflectides la seva creativitat i espontaneïtat i les seves inimaginables possibilitats
artístiques.

és físic i poeta, és catedràtic de Física de la Matèria Condensada
a la Universitat Autònoma de Barcelona i doctor honoris causa
per la Universitat de Girona. Com a investigador en termodinàmica de processos irreversibles, és autor de cinc llibres i d’uns
dos-cents articles de recerca en revistes de difusió internacional, obra per la qual ha rebut diversos premis. Paral·lelament
a la seva activitat científica, ha publicat una extensa obra
poètica, aplegada en edició conjunta en els volums L’èxtasi i el
càlcul (2002) i L’huracà sobre els mapes (2004), i en els
poemaris Poemes sobre ciència i fe (2013), L’avinguda i el
laberint. Poemes sobre Catalunya i Espanya (2013), Poemes
de Nadal i de Setmana Santa (2014), La mística dels dies
(2015), Cartografies de Déu (2016), Cant espiritual (2017),
Les escriptures de l’Univers (2019) i Poemes de Sicília i
Venècia (2021) editats per Viena Edicions. També ha publicat
els assaigs El laberint del temps, la simfonia de la matèria
(2006), Déu, cosmos, caos: horitzons del diàleg entre ciència
i religió (2008), La poesia de l’infinit. Ciència i mística (2012)
i Creació. Pregàries, himnes, poemes (2018), amb Pere
Carreras. La seva trajectòria poètica ha estat reconeguda amb
el Premi Cadaqués a Quima Jaume 2015.
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