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Moltes vegades, les obres d’art suposen un viatge a altres mons per a 

qui les observa i permeten conèixer les realitats de latituds diferents de 

la nostra. Altres vegades, un viatge és la inspiració per a una obra d’art o 

forma part del procés creatiu. I també hi ha aventures com la que ara ens 

permet gaudir de l’exposició «Terres llunyanes», que és molt més que una 

experiència artística i va més enllà d’un projecte solidari.

Els viatges per participar en iniciatives solidàries són una constant entre 

Occident i els països en vies de desenvolupament, però amb aquest projecte 

d’origen balear han cobrat una dimensió nova. La idea d’unir art i cooperació 

ha resultat ser una experiència enriquidora tant per a artistes com per a les 

persones que han participat en el projecte, ja sigui amb la compra d’obres d’art 

com amb l’organització dels viatges i la difusió d’aquesta iniciativa fantàstica.

Gràcies a les persones que han posat el seu talent creatiu al servei del pro-

jecte, al comissari Antoni Torres, a la fundació Vicente Ferrer i a tothom que, 

de qualque manera, hi ha participat, hem aconseguit donar visibilitat a al-

tres realitats que necessiten la nostra acció i hem posat els fonaments d’un 

pont de solidaritat entre Mallorca i terres llunyanes, fent-les més properes. 

A més, s’ha potenciat el poder transformador de l’art en unir-lo amb els 

projectes de cooperació d’una entitat amb una trajectòria llarga i recone-

guda en matèria de cooperació com és la fundació Vicente Ferrer. L’equa-

ció d’art i solidaritat s’ha transformat en educació i esperança per a mol-

tes famílies que veuen en les escoles noves un present i un futur millors.

A més de remoure sentiments, en aquest cas, l’art ha remogut conscièn-

cies i ens deixa veure, a ambdues bandes del pont, una llum d’esperança. 

Gràcies per fer-ho possible.

L’art com a pont de solidaritat 
cap a terres llunyanes

Bel Busquets

Vicepresidenta del Consell de Mallorca i consellera insular de Cultura, 

Patrimoni i Política Lingüística

  Un grup de nins a l’Escola.
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L’alta qualitat de les obres que integren l’exposició que teniu al davant corro-

bora l’èxit definitiu de la increïble aventura que fa dos anys vàrem emprendre, 

a proposta del comissari d’art, Antoni Torres, amb l’objectiu d’explicar la tasca 

de la Fundación Vicente Ferrer (FVF), a través del llenguatge universal de l’art.

És clar que fins que no s’arriba al cim de la muntanya no es pot veure 

completa la vista que ens ofereix des de dalt. Us he de confessar que la 

primera vegada que em vaig reunir amb l’Antoni Torres per parlar d’aquest 

projecte em vaig entusiasmar. Teníem una idea tan original com ambiciosa 

i posar-la en marxa significava un desafiament per a tots nosaltres. 

Des del punt de vista pràctic o formal, se’ns girava un munt de feina. Vam 

dividir la iniciativa en tres fases: una primera, que consistiria en l’edició i 

la venda d’una col·lecció de serigrafies de petit format, a càrrec de catorze 

destacats artistes plàstics i visuals de les Illes Balears; una segona fase es 

duria a terme a l’Índia, per tal que els artistes poguessin conèixer el pro-

jecte de la fundació; i una tercera fase recolliria els fruits de les dues ante-

riors, culminant en una exposició extraordinària, per abraçar i reinterpretar 

el nostre recorregut al costat de les comunitats rurals de l’Índia.

Com no podia ser d’una altra manera, la primera edició de la iniciativa va tenir 

un bon resultat. Amb la venda de les serigrafies vam fer possible la construcció 

de dues escoles rurals a Kambalapalli i Byluppala, la compra de bicicletes per 

a estudiants de secundària de diferents pobles del districte i, en aquests mo-

ments, estem construint una tercera escola a Nemakal. A l’Índia, vam fer una 

mostra integrada per les obres dels catorze artistes de l’arxipèlag. Finalment, 

coincidint amb la Nit de l’Art de Palma, vam inaugurar l’exposició inspirada en 

l’experiència viscuda terres enllà, amb molt bona acceptació de públic i crítica.

El perquè no ens hem de rendir

Jordi Folgado Ferrer
Director general de la Fundación Vicente Ferrer

Francesc Florit nin fa els darrers retocs a la seva obra.

  Inauguració de l’Escola de «Mata Ombres».
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talent a la batalla contra l’obscuritat i l’oblit. Gràcies a l’Antònia Torres, 

d’Art amb B, i a Francesc Ramis, exsecretari tècnic de Cultura, Patrimoni 

i Esports del Consell de Mallorca i actual secretari general de la Conse-

lleria de Mobilitat i Habitatge del Govern de les Illes Balears. Gràcies a 

les institucions públiques que han comprès la potencialitat del projecte i 

han donat suport a la iniciativa: el Govern de les Illes Balears i el Consell 

de Mallorca. Gràcies a totes les persones que han adquirit serigrafies.

El perquè no ens hem de rendir

Ara que estem celebrant el 50è aniversari de la nostra organització, l’expo-

sició adquireix un significat molt especial.

Lluny queda aquell 1969, quan el Vicenç i l’Anna Ferrer van decidir excavar 

el primer pou, aixecar la primera escola o establir els primers microcrèdits 

per a dones. Des d’aleshores, la nostra organització ha hagut d’encarar un 

desafiament darrere un altre. I la nostra resposta ha estat sempre perse-

verant, un exercici constant per superar una i una altra vegada qualsevol 

mena d’entrebanc. Com molt bé diu l’escriptor Manel Rivas, la història de 

la fundació ha estat un camí cap a les estrelles a través de les dificultats. 

Un assolir el cim a través de l’esforç. «Per aspera ad astra». I després de 

l’esforç, el triomf.

Mig segle d’innovació social contra la pobresa. Mig segle de revolució 

silenciosa des que l’home de les sandàlies trencades va trepitjar per primer 

cop els camins de l’Índia. Mig segle des que el Vicenç i l’Anna Ferrer Fer-

rer van decidir qüestionar l’ordre establert, no es van rendir i van acabar 

transformant el món que els envoltava.

«Terres llunyanes»

Ara ens situen en el segon any de la iniciativa, que hem batejat amb el 

títol de «Terres llunyanes». Hem ampliat la col·lecció de serigrafies, a l’Ín-

dia sis nous artistes de les Illes han conegut el projecte de la fundació i, 

a través d’aquesta nova exposició, hem assolit una nova fita. Ara podem 

contemplar les obres exquisides amb les quals ens obsequien la fornada 

nova d’artistes: Diana Bustamante, Robert Ferrer i Martorell, Francesc 

Florit Nin, Rafa Forteza, Natasha Lebedeva i Gabriela Seguí. Us asseguro 

que, després de visitar-la, alguna cosa es remourà en el vostre interior.

«Terres llunyanes» ens proposa una reflexió poètica i profunda sobre 

un dels estigmes que encara pesen sobre les comunitats més em-

pobrides del sud de l’Índia. És una invitació a mirar directament als 

ulls dels pobres, els invisibles, els marginats de la societat. Potser per 

això, les obres que integren «Terres llunyanes» ens ajuden a aprendre 

alguna cosa dels més desprotegits i, també, de nosaltres mateixos. És 

probable que estiguin contribuint a transformar la nostra manera de 

pensar; contribuint a repensar els nostres posicionaments sociocultu-

rals i artístics. 

En aquest punt, vull fer arribar el meu agraïment profund a totes les 

persones que han fet possible la mostra. En primer lloc, vull agrair al 

comissari d’art Antoni Torres la seva tasca compromesa en la consecució 

d’un món més just i igualitari i per haver aconseguit que aquest projecte 

hagi significat una experiència nova per a la Fundació. Moltes gràcies a 

cadascun dels artistes que integren l’exposició d’enguany. Als sis, els vull 

agrair la generositat i el fet de no haver dubtat a l’hora de sumar el seu 

Diana Bustamante devant la seva obra amb personal de la Fundació Vicente Ferrer.

Gabriela Seguí possant pa d’or al seu mural.

Dues peces d’en Rafa Forteza.

Robert Ferrer i Martorell davant al seu mural.
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a «Terres llunyanes», equivalents del silenci i la paraula. El silenci és 

necessari perquè es produeixi la paraula, de la mateixa manera que 

experimentar el sofriment dels altres és el pas previ a la decisió de fer 

alguna cosa efectiva per acabar amb ell. Una cosa porta a l’altra, la 

reflexió interna de la responsabilitat que tenim cap als més desfavo-

rits, aquells que per diverses circumstàncies no poden accedir a una 

vida plenament humana, i el crit de «Passem a l’acció!». L’acció que 

transforma el món.

A la Fundación Vicente Ferrer tenim molta feina per endavant i tenim molt 

clar per què no ens hem de rendir. No tingueu cap dubte que, entre tots, 

estem contribuint a transformar la societat en humanitat. Tot és qüestió 

de consciència i voluntat. 

A vegades el vent és portador d’esperança. L’esperança que algun dia no 

quedin més pobres, que totes les vides siguin viscudes d’una forma plena-

ment humana. 

Us convido a visitar i dialogar amb «Terres llunyanes». Estic convençut que 

amb el vostre diàleg la fareu encara més completa. Us convido a mirar 

directament als ulls de cadascun dels seus protagonistes. Darrere de cada 

mirada, hi trobareu una veritat absoluta.

I perquè no es van rendir, van marcar un abans i un després en la lluita 

contra la pobresa. 

I perquè no es van rendir, més de tres milions de persones han escapat de 

la pobresa crònica.

I perquè no es van rendir, els membres de cada petita comunitat rural del 

sud de l’Índia han esdevingut protagonistes del canvi, decidint les necessi-

tats més urgents de la seva comunitat i responsabilitzant-se dels resultats 

dels programes que s’hi executen.

I perquè no es van rendir, la Fundación Vicente Ferrer és avui un dels pro-

jectes de desenvolupament social amb més incidència i projecció a nivell 

internacional.

I perquè no es van rendir, tots nosaltres seguim fidels als principis de soli-

daritat, humanitat i confiança.

Orient i Occident

Vicente Ferrer solia explicar que formava part de dos mons: el d’Orient 

i el d’Occident. «Quan tanco els ulls −va dir−, veig Orient. Quan els 

obro, em trobo amb Occident. Orient és la mirada interior, la comu-

nicació amb el propi ésser. Occident, en canvi, suposa obrir els ulls i 

l’acció.»

Orient i Occident. Silenci i paraula. Viatge d’anada i de tornada. La 

mirada interna i el conseqüent salt a l’acció poden ser considerats, 
Natasha Lebedeva mostra orgullosa la càmara en que ha 
executat les fotos d’aquest catàleg.

Els artiste de «Terres Llunyanes» durant un recés, fotografiats per Natasha Lebedeva.
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De sobte la panxa pega punxades. No ve de nou, és una situació que s’ha 

repetit els darrers dies quan tornes a repassar una i altra vegada tot el 

trajecte, tots els papers, totes les necessitats… intentar que no surti cap 

imprevist que pugui enfonsar els mesos de preparatius, repassar una i 

altra vegada que tot estigui en ordre, que res no aturi l’aventura artística 

solidària a les terres llunyanes de la Fundación Vicente Ferrer.

«Terres llunyanes» és un projecte que té com objectiu principal utilitzar el 

poder transformador de l’art per canviar la societat.

Ara sols queden els records de les hores i hores de reunions amb Isabel 

Pizà i Dolors Mañé, les telefonades amb Antònia Torres, amb tots els artis-

tes, els preparatius de les taules explicatives, donar a conèixer el projecte 

per tot arreu. L’hem passejat arreu de Mallorca, l’hem duit a Algaidart, 

Incart, Tastart a Porreres, a la Nit de l’Art de Palma, a sa Pobla. I fa pocs 

dies a la Torre dels Ducs de Medinaceli del Verger, entre d’altres. Per tot 

hem passejat la col·lecció de serigrafies que s’ha fet per al projecte. Canvi-

am art per escoles a l’Índia.

A punt de partir recordam totes les hores fetes a les carreteres de Mallor-

ca, i ens adonam que aviat en podrem veure el fruit: l’escola nova serà 

una realitat.

I ara ja ha arribat el moment, a punt de començar la nova aventura a l’Ín-

dia. Per evitar ensurts, Francesc Florit Nin de Menorca i Diana Bustamante 

d’Eivissa varen arribar el dia abans a Palma. No volien que cap incident 

els impedís ésser d’hora a l’aeroport i retardar la partida. Gabriela Seguí, 

Rafa Forteza, Natasha Lebedeva i Robert Ferrer acompanyat per n’Aina són 

Terres llunyanes» tracta d’emocions

Antoni Torres Martorell
Davall el lledoner

  Tres nadius davant la porta de casa seva. 

Els selfies són un deport nacional a l’India.
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Deuen haver arribat totes? Es deuen haver perdut per Barcelona o Du-

bai?... Per sort podem comprovar que no, que tot ha arribat tal com estava 

previst. Començam en un centenar de metres. Sortim de l’aeroport… ara 

és quan realment comença l’aventura!

Tot d’una ens adonam que, en poques hores, hem passat de l’hivern ma-

llorquí al preestiu indi. Les caçadores i la roba d’abric anirà dins la maleta 

fins a l’hora de tornar. L’Índia ens rep amb una temperatura de 26 graus i, 

després de trobar els vehicles que ens esperen, partim cap a la fundació.

Són poc més de tres hores de vehicle per arribar. Passam del paisatge urbà 

a un de quasi semidesèrtic que ens acompanyarà fins a arribar. La màgia 

dels colors de l’Índia ja es fa present, és el primer que crida l’atenció, així 

puntuals. La responsable de la Fundación Vicente Ferrer a Balears, Isabel 

Pizà, ens dona l’ordre de sortida. Anam cap a les portes d’embarcament, 

l’aventura comença. Les terres llunyanes aviat ho deixaran de ser. L’aven-

tura ens espera.

Són poc més de deu hores de viatge amb una aturada a Dubai, on podem 

tornar a sentir el poder del petroli. Tot és caríssim! Res a veure amb l’atu-

rada següent. I sense adonar-nos-en ja som a l’Índia. L’aeroport de Banga-

lore és enorme, grandiós, res a envejar a qualsevol aeroport d’Europa. Feim 

tots els tràmits de duanes, contestam un parell de qüestions als policies i, 

de sobte, ja esperam les maletes. Aquí tenim el primer moment de nirvis… 

Isabel Pizà amb Sheeba Baddy 
durant l’inauguració de l’Escola.

Els artistes i organitzadors recent arribats.

Els «magnifics» durant la visita a les cases que fa la 
Fundació amb el suport dels illençs.
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com la gran quantitat de vehicles de tot tipus, carregats fins a l’absurd i 

amb unes regles de circulació que no tenen res a veure amb les europees. 

Més d’una vegada reim en veure alguna maniobra de trànsit… per no plo-

rar! Som a un món nou.

El temps passa volant, no ens adonam i ja entram a la fundació, un petit 

oasi. La pols i el renou en queden fora, aquí es respira, sobretot, tranquil-

litat, que sols la rompen el renou d’alguns animals, com els cans i els es-

quirols festejadors. Dies més tard les moneies ens donaran també qualque 

ensurt, però res a dir, forma part de l’aventura de l’Índia.

Les cares dels artistes ho diuen tot. Hem arribat, en poc temps estaran 

instal·lats, coneixerem els responsables del bon funcionament del campus 

i ens disposarem a fer feina. Els primers dies són moments de comprovar 

que tot estigui en ordre per començar a pintar. Anirem a comprar pintures 

i tot els que ens falta. Ens posam un poc nirviosos quan veim que les teles 

que ens havien d’esperar han quedat aturades a la carretera per una vaga. 

En Robert i na Gabriela no tenen aquest problema: pintaran una paret, en 

Robert a Bucaraya i na Gabriela a la cantina de la fundació.

Arriben les teles i podem arrencar. Na Diana, en Rafa i en Robert comen-

cen les seves obres. Rafa Forteza té un impuls creatiu espectacular, en 

un moment, dotzenes de fulls de paper reciclat es converteixen en cares 

de mil i uns colors; primer vol experimentar la creativitat índia abans de 

posar-se amb les teles. En Robert i n’Aina cada dia ens deixen al matí per 

partir cap a Bucaraya. No en veurem l’obra fins un parell de dies més tard, 

quan ja quasi l’hauran acabada. Francesc Florit Nin comença a treballar la 

inspiració fent caminades per l’entorn de la fundació. No atura: quan no 

Acte d’inauguració de l’Escola «Mata Ombres».

Natius donant la benvinguda.

Rafa Forteza, Isabel Pizà i Antoni Torres durant la sesió fotografica de 
Natasha Lebedeva.

Dolors Mañe e Isabel pizà amb un infant davant l’obra de Menendez Rojas.
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Gabriela tingués por de no poder acabar l’obra per les interrupcions cons-

tants, però per sort, els temors no varen ser certs.

Natasha Lebedeva no aturava, d’aquí cap allà, fotografiant tot el procés crea-

tiu i fent alguna foto del seu projecte. El resultat d’aquest treball meravellós el 

veureu en aquest catàleg. Va fer unes fotos vertaderament espectaculars.

I van passant els dies. És meravellós veure com avancen les obres de Rafa 

Forteza, de Florit Nin i de Diana Bustamante. Singular era també l’admiració, i 

sobretot la curiositat, que sentien tots els nadius per veure les obres i l’evolució.

Els dies passen, les obres estan pràcticament acabades i està a punt d’ar-

ribar l’expedició d’empresaris de la CAEB, que com l’any passat venien a 

veure com funcionava el programa contra la pobresa. Tot un plaer com-

pinta, escriu. Farà una bona col·lecció de poesies que ens deixaran boca-

badats els vespres, quan comentam la jornada. Diana Bustamante pensa i 

repensa la seva obra i ens oferirà una de les anècdotes del viatge. Titularà 

la seva obra amb un nom que tots pensàvem que era d’un llac, i no… Va 

ser del fotògraf que havia fet la foto del llac! Quan ho vàrem saber, no po-

díem aturar de riure. Però després, quan vàrem conèixer el fotògraf, vàrem 

estar molt contents de veure la cara de satisfacció i d’agraïment quan va 

saber que una obra duia el seu nom.

Però la més admirada era, sense dubte, Gabriela Seguí. Mentre ella feia 

feina, passaven per la cantina dotzenes de persones que podien veure 

l’evolució del mural. Tothom volia saber, volia comentar, volia parlar amb 

l’artista i es va convertir en l’obra més fotografiada… Tot això feia que 

El grup d’artistes amb altres illençs amb el que varen coincidir a la Fundació i Anna Ferrer.

Venedor.

Els artistes davant el mural de Gabriel Seguí.

Visita de les obres de la segona escola.
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S’ha fet amb la seva ajuda i la de cents de persones illenques que han 

comprat alguna obra gràfica. Si la visita a les obres va ser emocionant 

l’any anterior, no us he de dir el que suposa trobar-les acabades i amb 

un poble superagraït i content. Ens posen uns collars de flors espec-

taculars i les emocions tornen a brollar durant la cerimònia d’inaugu-

ració, però també després. Us puc assegurar que farem poques coses 

més gratificants en aquesta vida. I, a més, el Cor de Dones de la UIB, 

que els nadius batiaren com cor d’ones va fer un concert espectacular. 

Possiblement dels pocs concerts en directe que veuran els habitants 

d’aquest llogaret perdut per les muntanyes de l’Índia i que posa el 

punt final a la visita a l’escola.

Sovint ens demanam si val la pena tot el sacrifici, però poques vegades 

com aquesta ens adonam que sí, que val molt la pena. És en aquests mo-

ments quan es veu el paper transformador de l’art.

Amb tots els reforços arribats, visitam el mural que Robert Ferrer amb 

Aina Albo han fet a Bucaraya. És un mural que rebrà totes les persones 

visitants, és un bocí del nostre art, d’uns artistes illencs amb un blau 

que recorda el nostre mar Mediterrani que convida a aturar-s’hi i a 

veure els moviments de les petites peces mòbils. És la petjada de Ro-

bert Ferrer a l’Índia.

Gabriela Seguí va acabant el mural quan les visites i fotos constants la 

deixen fer feina. Quedarà també un mural espectacular dins un dels llocs 

més visitats de la fundació i que, a través de les xarxes socials, ja hem 

pogut veure com es convertirà en una obra molt fotografiada.

partir amb illencs un parell de dies tan enfora i poder-los mostrar la feina 

que feim a l’Índia.

També arriba el Cor de Dones de la UIB, que fa una minigira de concerts 

espectaculars. Alguns d’aquests quedaran en el record tota la nostra vida, 

no sols per l’espectacularitat i exotisme, per sentir la música illenca a mils 

de quilòmetres, sinó també per les emocions que varen despertar tant en 

els espectadors com en les cantaires.

Però si hi ha un dia especial, aquest és el de l’escola. L’art queda per un 

moment de banda. Es tracta de veure què es fa amb els doblers que s’han 

recollit a les Illes. El primer és anar a veure les obres de la just començada 

segona escola. No importa dir que va ser molt emotiu per a tots els artis-

tes i la rebuda de tot el poble va ser espectacular. No en veim més que els 

fonaments, però podem passar tot una jornada amb els habitants d’aquest 

llogaret perdut de la mà de Déu, podem veure’n i sentir-ne l’agraïment. I 

tots nosaltres sentim i compartim amb ells aquests moments de joia que 

ens eixampla el cor i il·lumina la mirada amb alguna llàgrima perduda i, en 

qualque moment, més que una llàgrima, una font. L’emoció va córrer.

Veure la placa amb els noms dels artistes que ho havien fet possible és un 

d’aquests moments inoblidables.

Però si això aquest dia és una festa, la visita següent encara ho és més. 

Cal inaugurar la nostra primera escola. L’any passat n’havíem visitat 

les obres, sols uns forats i quatre ferros i ara, de sobte, tot el poble ens 

rep amb flors i tambors davant un edifici que per ells i per nosaltres 

és el més majestuós que havíem vist mai; era nostre, la nostra escola. 

La fotografa entre dues obres de Rafa Forteza.

El grup de la CAEB amb Anna Ferrer.

Detall de l’obra de Florit Nin.
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mediterranis que han fet possible amb les seves obres millorar la quali-

tat de vida d’unes persones que estan a milers de quilòmetres. El poder 

del voler, l’exemple de Vicente Ferrer, Anna i el seu fill Moncho i tots els 

centenars de voluntaris que, en el seu temps lliure, lluiten per un món 

millor. Però, sobretot, «Terres llunyanes» és una exposició de sis artistes 

nostres, mediterranis, illencs, que han volgut mostrar la seva obra dins el 

marc de la solidaritat. És una aventura pictòrica, possiblement l’aventura 

de la seva vida. En tindran moltes, però poques amb aquest grau d’in-

tensitat i d’emocions. Entrar dins l’exposició és entrar acompanyat per 

les olors de les espècies i les garroves dins un túnel que ens transporta a 

Les obres de Diana Bustamante, Xesc Florit Nin i Rafa Forteza quedaran 

com un record de la nostra estada, un fragment de les Illes a milers de 

quilòmetres. Aviat s’hi afegiran les de Natasha Lebedeva, responsable de 

plasmar gràficament aquesta aventura; aventura plena de color, d’imagi-

nació i d’inspiració. 

Aquests dies a l’Índia, després d’un parell de mesos de reflexió, s’han con-

vertit en la font de la qual han begut els artistes per oferir-vos l’exposició 

que presentam.

«Terres llunyanes» és una exposició de sentiments, és una exposició que 

neix d’una aventura solidària, on es veu amb tota la magnitud el poder 

transformador de l’art, el poder de la solidaritat, el poder d’uns artistes 

Retrat de Francesc Florit Nin.

Les flors formen part de totes les festes.

Robert Ferrer i Martorell 
davant elk seu mural.
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un lloc a mils de quilòmetres, tan llunyà i tan proper, on els artistes han 

deixat un tros de cor, un tros de si mateixos i el seu nom a una placa 

que cada dia veuran els infants que vagin a l’escola i es demanaran qui 

eren aquells estrangers que un dia els visitaren i els varen deixar aquesta 

escola. Vosaltres sabeu qui eren.

Concert del cor de dones de la UIB.

Francesc Florit Nin acabant la seva obra. Rafa Forteza amb les responsables de netetja. Gabriela Seguí amb el seu mural dins la cantina de la Fundació.
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No puc acabar sense donar les gràcies a la Fundación Vicente Ferrer per 

haver fet possible aquesta aventura. A l’Institut d’Estudis Baleàrics per 

subvencionar els bitllets dels artistes que hi han participat i al Consell 

de Mallorca per fer possible aquesta exposició. Però també vull donar les 

gràcies als centenars d’illencs i visitants que han comprat una obra gràfica 

dels artistes. També els pertany una part de l’escola que entre tots hem 

fet. I els que llegireu aquesta presentació i encara no en teniu cap, encora-

jar-vos a comprar-ne. Us endureu una bona obra per una bona causa. Un 

tros de l’Índia també serà vostre.

No sé si l’art pot transformar tot sol el món, però us puc assegurar que 

ajuda. No deixem de fer-ho.  Diana Bustamante acabant la seva obra. 

Detall de la cuina de la cantina.

Robert Ferrer i Martorell firmant la seva obra.
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Badami,  2019
Acrílic i collage sobre paper super alfa
20 x 20 cm

Palmeral,  2019
Acrílic i collage sobre paper super alfa
20 x 20 cm

Templo,  2019
Acrílic i collage sobre paper super alfa
20 x 20 cm
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Bucaraya, 2019
Acrílic i collage sobre taula entelada i texturitzada
Políptic de 4 m. (4 mòduls de 100 x 100 cm.)
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Estructures en construcció, 2019
Peça Única
Fusta y Nylon
80 x 80 x variables
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Estructures en construcció, 2019
Peça Única
Fusta y Nylon
80 x 80 cm x variables

3 x Serie Estructures en construcció, 2019
Peça Única
Collage sobre paper.
20 x 20 cm



4342

Els infants del carrer
reclamen l’atenció d’una foto.
Posen el seu millor somriure
i aixequen la mà
en senyal de victòria.

Al carrer les criatures envolten
l’exòtic turista per saludar
i aprendre una paraula bàrbara
de l’idioma estranger.

Tenen la pell colrada dels ancestres
i els ulls foscos del volcà.

FRANCESC FLORIT NIN
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Pilar d’Anatapur II, 2019
acrílic i grafit paper sobre tela
100 x 100 cm
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Pilar d’Anatapur I, 2019
acrílic i grafit paper sobre tela
100 x 100 cm

S/T, 2019
acrílic i grafit sobre paper
20x20 cm sobre paper de 32x32 cm

S/T, 2019
acrílic i grafit sobre paper
20x20 cm sobre paper de 32x32 cm

S/T, 2019
acrílic i grafit sobre paper
20x20 cm sobre paper de 32x32 cm
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Ser – 1, 2019
Acrílic sobre llenç
100 x 100 cm
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Ser – 13, 2019
Acrílic sobre llenç
81 x 65 cm

Ser – 14, 2019
Acrílic sobre llenç
38 x 33 cm

Ser – 3, 2019
Acrílic sobre llenç

100 x 100 cm

Els ragolins de casa
Acrílic sobre fusta
100 x 100 cm
2018
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Davant del portal les dones dibuixen
un rangoli floral cada matí
per foragitar els mals esperits
per convocar els àngels de la sort. 

A l’ombra dels arbres les dones resen
una lletania d’oracions
en lloança dels seus deus protectors 
que no els deixin en la fragilitat. 

A la foganya les dones hi couen
la menja del dia a l’olla ennegrida
per agrair els aliments guanyats
per la força dels dies venidors.

A Anatapur les dones s’enlairen
s’esforcen es cuiden volen i troben
creixen floreixen s’alegren palpiten
somien i estimen cada matí.

FRANCESC FLORIT NIN
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Mandala 6, 2018
Fotografia 
Tiraje: 1/3
20 x 13,5 cm

Mandala 7, 2018
Fotografia 
Tiraje: 1/3
20 x 13,5 cm

Mandala 8, 2018
Fotografia 
Tiraje: 1/3
20 x 13,5 cm
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Mandala 1, 2018
Fotografia 
1/3
90 x 60 cm

Mandala 3, 2018
Fotografia 
1/3
90 x 60 cm

Mandala 2, 2018
Fotografia  
1/3
90 x 60 cm

Mandala 4, 2018
Fotografia   
1/3
90 x 60 cm
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Deesa de la terra sense fí, 2019
Tècnica mixta sobre taula
100 x 100 cm
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Maternitat a Anantapur, 2019
Tècnica mixta sobre taula
100 x 100 cm

Memòria d’una mirada fugaç, 2019
Tècnica mixta sobre taula
100 x 100 cm
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Prop d’Anatapur, com en milers de llocs,
es construí un temple hindú
sobre la muntanyola de Davara Konda,
enmig de la plana immensa.
S’hi puja per un milenar d’escalons
i en arribar-hi trobes poc més
que una ruïna abandonada i tancada
on habiten micos i cans afamegats.
A la falda de Davara hi ha un poblat
de barraques, com milers d’altres llocs.
Mig centenar d’infrahabitatges
on malviuen els pobres dels pobres
i d’entre els pobres, les dones desnodrides.
No hi ha res. No tenen res. 
Només les llaunes i els plàstics 
que els fan de cobarxo,
Els deus que adoren a Davara Konda
els han ben oblidat.
Els homes també han oblidat els deus.
No saben com ajudar-se.

FRANCESC FLORIT NIN



 El grup de «Terres Llunyanes» amb Anna Ferrer davant l’obra de Menendez Rojas.
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