
L’aliment de l’ànima és sens dubte una exposició que emana certa espiritualitat i univers del 
nostre interior. Podria dir que és un mirall abstracte que intenta reflectir l’essència del que 
som. Els colors vius s’entrellacen entre les pintures o petits fragments d’aquest mirall 
pintoresc creat per la mirada de la Rosa, en Rafael i l’Anna Maria. 
 
La música, la passió en els tons, les formes i els colors que es poden apreciar en els quadres 
de la Rosa no tenen paraules, literalment. S’han de sentir amb el cor i amb una mirada musical 
i cultural. Això és el que almenys, a mi m’han transmès les seves precioses obres. 
 
D’altra banda, l’aura que desprenen les obres d’en Rafael Sevilla són una altre dimensió 
espiritual en relació a les de la Rosa o l’Anna Maria, ja que, per a mi, m’han semblat d’allò 
més elegants, al mateix temps que conceptualment simbòliques per la forma en com s’han 
anat traçant cada una de les sinuoses línies que contornegen els perfils d’ànimes.  Una 
representació global del que podem arribar a ésser com a individus. No obstant, a través 
d’una mirada individualitzada ja que depenen de qui la faci, aquestes ànimes perfilades poden 
acabar tenint significats molt diferents per l’espectador.  
 
I finalment, les obres de l’Anna Maria són, en el meu parer, petites grans obres que contenen 
un univers sencer que en prou feines es pot arribar a indagar i comprendre en un sol dia o un 
parell d’hores. Els colors i la delicadesa del traç tenen molta força abstracte i introspectiva. Fa 
molts anys que conec a l’artista i en veure els quadres, l’he arribat a conèixer encara millor.  
 
Així som les persones, petits grans universos plens de colors, vida i energia per descobrir. Ple 
de misteris, pensaments desdibuixats i difícils d’explicar, però sobretot, plena de màgia i 
sinceritat.  
 
En definitiva, el conjunt de la creació d’aquesta exposició, en un primer moment, m’ha 
semblat molt arriscada respecte al fet d’intentar reflectir quelcom tan difícil com són les 
ànimes. Tot i així, la bona notícia és que des de la meva senzilla i inexperta mirada com a 
espectadora, m’han sabut transmetre aquesta aura mística i terrenal, que per molt 
contradictori que pugui semblar, crec que contenen les ànimes i mons interiors per descobrir 
o simplement, per estimar. 
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