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rostres
és un projecte fotogràfic que parteix de l’experiència 

i el coneixement  més íntim després de conviure de 

ben prop amb els efectes del càncer. Enfrontar-se 

amb una malaltia, tant per a qui la pateix com per a 

qui hi conviu, és fer-ho també amb la incertesa, la por 

i la ràbia. I significa també endinsar-se en un procés 

de revisió cap a un mateix i vers els altres.

Les fotografies de Nando Esteva ens acosten a una 

realitat que moltes vegades no volem veure. En les 

seves imatges ens iguala a tots a través d’una segona 

pell feta de fang, una pell que ens transmet  la cruesa 

de sentir-se atrapat.

De tant en tant és necessari fer una pausa en el nostre 

camí i reflexionar davant els obstacles que ens trobam 

en la vida. I poder fer aquesta reflexió a través d’un 

projecte artístic com «rostres» és una ocasió que no 

podem deixar passar per alt.

Com a conseller de Cultura i Patrimoni del Consell de 

Mallorca, em plau presentar-vos aquesta exposició i 

us convid a gaudir-ne. Estic convençut que serà del 

vostre gust.

Joan Font Massot
Conseller de Cultura i Patrinomi

Edició Consell de Mallorca. Departament de Cultura i Patrimoni
Disseny i maquetació Nat Busquets
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© de l’edició: Consell de Mallorca. Departament de Cultura i Patrimoni

DL-PM-1822-2010



presentació
rostres by Nando Esteva & Co és un projecte fo-
togràfic sense ànim de lucre, artístic i solidari amb 
el suport de l’Associació Espanyola contra el Càncer 
(AECC).

Projecte iniciat entre un grup d’amics impulsat per 
Nando Esteva, fotògraf industrial amb més de quinze 
anys d’experiència, molt sensibilitzat per la causa per 
la pèrdua recent del seu pare per aquesta malaltia.

Les persones que la pateixen no solament s’han 
d’enfrontar al seu dolor, sinó també al deteriorament 
físic que suposa. Mina l’autoestima i la moral dels qui 
la pateixen. És per això que, des de la nostra posi-
ció, conscienciats amb la causa, volem intervenir per 
transmetre un missatge de suport i solidaritat davant 
d’una malaltia que ens afecta a tots de la mateixa ma-
nera, demostrant que tots som bells, que només una 
mirada, un gest, un somriure són capaços de fer-nos 
estremir i omplir-nos de força.

Els recursos utilitzats estan directament vinculats a la 
naturalesa. El fang i l’aigua són elements bàsics, pri-
maris i vitals, amb els quals es tracta de reflectir que 
tots, diferents i únics, som iguals davant d’aquesta 
malaltia.

Comptam amb el suport de desenes d’amics, cone-
guts i gent anònima que han col·laborat moguts per 
la nostra il·lusió. Amb la seva inestimable ajuda i en-
cara sense tenir cap tipus d’experiència, han aportat 
la seva imatge mostrant-se tal com són en un gest de 
solidaritat amb la causa, fent així que aquest projecte 
sigui possible i, alhora, divertint-se en cada una de 
les sessions. En paraules de Marta Huertas, una de 
les participants, «Participar en el projecte ha estat tota 
una experiència, teràpia en vena contra els complexos 
i la vergonya que se t’oblida en veure el resultat que 
tots som bells i la diferències ens fan únics».

Tercer premi nacional de fotografia professional, Premis Lux 2009



Tercer premi nacional de fotografia professional, Premis Lux 2009



nando esteva
(Palma, 1979) és una de les joves promeses de la fo-

tografia publicitària contemporània actual.

Després de començar la seva etapa professional l’any 

1995 com a ajudant de fotògraf recorrent països com 

Cuba, Mèxic, Maldives, Estats Units, Veneçuela, Egipte 

i Tanzània, entre d’altres, inicia la seva trajectòria en 

solitari com a fotògraf publicitari el 2001 amb projec-

tes per a empreses ubicades a Mallorca amb prestigi 

reconegut internacionalment com Camper, Farrutx, 

Grup Teka, Grup Tristan. Treballs que han format part 

tant del caràcter públic com del privat de cada em-

presa o persona.

Uns dels seus reptes personals culmina quan el 2009 

se li atorga el tercer premi nacional de fotografia pro-

fessional, Premis Lux 2009, en la categoria de treball 

personal amb el títol Rostros by Nando Esteva & Co, 

projecte dirigit a la lluita contra el càncer.

Premis Lux 2010 atorga l’OR, categoria de bodegó i 

producte, a algunes imatges de la campanya de tar-

dor-hivern 2009 per a Farrutx.

Immers en els seus projectes personals i professio-

nals pujant esglaons dia a dia.



mendiola
de fora a dins

Vaig conèixer Nando Esteva  quan encara era un nin 

i em va sobtar que molt prest va dir que volia ser fo-

tògraf, amb una decisió que no va deixar marge de 

maniobra als seus pares. I començà d’ajudant, ja 

apuntant amunt, el que vol dir que ho va fer d’ajudant 

dels bons. I de cop i volta s’independitzà, aviat i una 

altre cop sense dubtes, segur de què volia fer i qui vo-

lia ser, com només ho fan els que valen, des de dintre 

i amb no poca ambició, que de vegades és virtut. Ja 

el tenim situat silenciosament entre l’elit. Fa feredat la 

llista dels seus clients que no és el lloc per desvelar.

Del que en realitat em fa ganes parlar és del que per 

ventura no sabia Nando Esteva que era, alguna cosa 

més que fotògraf industrial. Circumstància que, d’altra 

banda, qualsevol espectador del seu treball veurà de 

seguida. Va ser triant fotografies per  a «rostres», un 

projecte que és bàsicament anímic, visceral homenat-

ge al seu pare i veient el procés des de les primeres 

fotografies, quan es nota l’evolució en el treball. Pri-

mer amb el cor, les ganes i supòs que alguna llàgrima, 

les seves, però mancava implicació a l’altra banda de 

la càmera. A poc a poc, el fang deixà de ser un ele-

ment ornamental, una coartada estètica, per passar 

a  protagonista absolut, que, en lloc de protegir el cos 

dels voluntaris, es convertia en un cruel calidoscopi 

per on mostrar l’interior fins a deixar al descobert la 

malaltia amb tota la seva cruesa. S’havia produït la 

metamorfosi. La feina industrial que ho mostra des 

de fora havia deixat pas a la feina d’un artista, que 

ho mostra tot des de dins, com si hagués canviat la 

càmera fotogràfica per un microscopi.

Esguard (2008)
Polièster i fibra de vidre
Autor, Mendiola  



dr. christian rolfo
oncologia

«Hi ha situacions en la vida que ens porten a re-

flexionar, a replantejar-nos a fons molts aspectes 

de la nostra pròpia existència. El meu treball com 

a oncòleg em dóna aquesta possibilitat a diari.  Em 

brinda l’oportunitat d’acompanyar a les persones a 

transitar un camí difícil, moltes vegades dolorós, però 

sempre amb un denominador comú: l’esperança. Em 

permet aprendre dels pacients, la fermesa, el coratge, 

la il·lusió, a conèixer l’amor de l’entorn familiar.  Da-

vant d’una situació extrema, davant d’un diagnòstic 

socialment etiquetat, tots som iguals, ens trobam amb 

nosaltres mateixos. És així com Nando Esteva a través 

de les seves imatges ens transmet una realitat. Ens 

convida a no ser simples espectadors d’un fet aliè, 

sinó, al contrari, a apropar-nos a l’altre, a compartir el 

seu dolor i la seva esperança, a ser, per un moment, 

part de les seves imatges. Ens convida també a des-

mitificar una malaltia, a fer caure fronteres creades 

per prejudicis i pors.  Els convid a veure amb el cor 

aquestes fotografies, són molt més que això».



un homenatge
a Rafael Esteva Parets, per a tu i per sempre.
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agraïments
MENDIOLA
CHRISTIAN ROLFO
CRISTINA FERRER
CARMEN SERVERA MOREY
MARÍA PONS ADROVER
RAQUEL MAS ARAUZ
CARLA MORELL
VANESSA URREA
VICTOR PONS
ESTUDIO WEBS
XAVI CARDELL
DIEGO PRADOS
AINHOA GARRIDO
JESSICA ROSSI
DAVID SEGUÍ LEGUETT
EVA MARÍA SICÍLIA PUJADAS
LUKAS F. BESSO
ESTEFANIA ORELL MARTÍ
MARIA ANTÒNIA PAUL FERRER
PILAR
ZORAIDA SOLER LÓPEZ
CLARA BRUNET
M. EUGENIA DE LA FUENTE GARCÍA, “PITU”
TONI MATEU SOTOS
BILONDA MFUNYI-TSHIABU
JOAN COMPANY
PABLO SUÁREZ-PUERTA ERROZ
MARTA HUERTAS
MARÍA VARELA
DAVID SERVERA
EDUARDO MOREY
ANTÒNIA NICOLAU JULIÀ
CATALINA ROSSELLÓ
ROSARIO MEDINA JEREZ
JUANJO MARTÍNEZ
JOAN CERDÀ GARCIA
ALEJANDRO DIOSCORIDEX
MERCEDES RUIZ DE PERALTA
TONI MIRANDA
JORDI MIRALLES
ADA OBRADOR

Als qui no hem inclòs i als qui varen voler participar-hi i 
no varen poder...

En homenatge a Rafael Esteva Parets, Gabriel Garau Tu-
gores, Lorenzo Ruiz de Peralta Anguita, Antonia Jerez Ni-
cas, Luís Garrido Lestache, Gabriel Vila i altres d’absents.
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un gran equip

patrocina

exposició

ECA (laboratori fotogràfic)

CASA SILISA (emmarcació)

DOSPUNTDOS (escola de música i dansa)

ONCOART

AECC

NANDO ESTEVA PRODUCCIONS FOTOGRÀFIQUES 

(www.nandoesteva.com)

COCINANDO PRODUCCIONES 

del 2 de desembre de 2010 al 6 de gener de 2011, 
Centre Cultural la Misericòrdia


