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i altres bèsties ferotges
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A

questa és una gallina impertinent, altiva, irreverent.
Una gallina que no sap que ella no hauria de ser aquí
perquè no és un animal noble com un cavall, una àliga o
un lleó. És una gallina, ni tan sols és un gall! Una gallina
corrent que fita desafiant, provocadora, inflada i fins i tot
despectiva tot aquell que gosa contemplar-la, acarar-la. I
és que se sap la mare dels ous. De quins ous? De tots els
ous!
Mercis Rossetti diu que ningú no s’estima les gallines,
que no són un animal prou distingit, tot i que són una
bèstia indispensable en les nostres vides. Explica que
aquesta au tan sols pot arribar a volar 13 segons i que,
probablement, és descendent directa del Tiranosarus Rex
(qui ho diria!). Un animaló d’increïbles qualitats com la
capacitat d’aguantar el cap quiet en un punt mentre el cos
es mou i gira. La Mercis diu (perquè ho ha llegit) que al
món hi ha més gallines que éssers humans i repeteix que
ningú no s’estima les gallines.
“I t’imagines una insubordinació de les gallines al món?
– conclou –. Què podria passar si se’ns pronunciessin en
contra? Què seria de nosaltres si ens diguessin que ‘prou,
que ja no volem pondre cap més ou?’” Ja no seria suficient
ser pares per menjar ous, ni podríem fer bon “caldo” de la
gallina vella, ni sabríem que més val estar a dalt que a baix
perquè la gallina de dalt caga la de baix... Ben mirat és
cert, no ens estimem les gallines com ens les hauríem
d’estimar.

La mare dels ous, 2015, detall
Aiguafort i collage sobre paper Somerset de 300 g de 37 x 43,5
cm. Mides planxa 25 x 33,4 cm. Edició de 25 exemplars.

J

a t’ho vaig dir, que ets un ruc. I què fan els rucs?
Arosseguen i carreguen. Ja ho hauries de saber. Mira
endavant, no t’aturis. Avança i, quan t’esperonin, camina
més encara. Carrega i arrossega una vida trista, bruta i
desgraciada, menada per les morralles que duus subjectes
al cap. Ets un ruc, ja t’ho vaig dir. Un altre ruc disposat a
assumir el seu destí de pesos i alforges als lloms.
Ets un ruc, t’ho dic sempre. Camines allà on el braç del
teu amo et mena, mai t’hi rebel·laràs. Tampoc no sabries
què fer si fossis lliure, si un dia, ningú et posés les regnes.
És més fàcil no fer-se preguntes que haver d’escollir. No
exposar-se a l’error. No decidir per no equivocar-se. No
plantejar-se on es va, -si endavant o en cercles-, si és que
es va a algun lloc. Tant és on anem si mentrestant ens
sentim segurs, si no assumim cap repte pel camí.
Ets un ruc, un altre ruc, un ruc més, com tants altres
rucs que caminem sense saber on i que no decidim
perquè no ens volem equivocar.

Ets un ruc!, 2016
Aiguafort sobre paper Somerset de 300 g de 49 x 37,5 cm. Mides
planxa 33,5 x 25 cm. Edició de 20 exemplars.

Illes Maurici, 17 d’agost de 1627

E

ns extingirem. L’arribada dels humans ha estat
devastadora. Al principi ens miraven amb estupefacció,
semblava que mai haguessin vist algú com nosaltres, ens
dibuixaven i ens observaven, es mofaven de nosaltres i
ens intentaven caçar... Ho sabem perfectament, ens
anomenen “dodos”, que per a ells significa “estúpids”. I tot
perquè no podem volar. Ni ells tampoc!
És horrorós, les seves amigues, les rates que varen
arribar amb els seus vaixells, se’ns mengen els ous amb
les nostres cries a dins! Mentre ells van destrossant els
nostres boscos. I ja no sabem on anar ni què fer. He decidit
començar aquest diari per si algun dia, en el futur, la nostra
espècie desperta l’interès d’algú. Llavors ja no existirem i
es podran inventar moltes coses sobre nosaltres.
Personalment m’agradaria que tinguéssim transcendència en el món de l’art, el cinema o la literatura. Seria
molt bonic aparèixer en una història on, per exemple, una
nena viatgés al País de les Meravelles o en una història
d’aventures, com un viatge a l’era del gel! Però sobretot el
que més m’agradaria seria que una artista ens dibuixés i
en fes gravats del nostre dibuix i que una primavera ens
mostrés com el que realment som: unes altres bèsties
ferotges.

Illes Maurici, 17 d’agost de 1627, 2014
Aiguafort sobre paper Hahnemühle de 300 g de 39,4 x 28,5 cm.
Mides planxa 17,5 x 16 cm. Edició de 12 exemplars.

E

l pop és un animal convençudament solitari que
s’allunya resoludament de qualsevol bèstia o bestiola
propera. El pop és, a més, un animal intel·ligent, capaç
d’escapolir-se amb enginy de les situacions de perill. Amb
el seu cos tou el pop es pot amagar en escletxes estretes i
petits forats. I no ho diríeu mai, és capaç de canviar el
color de la seva pell i la textura, assimilant-la al fons marí
o les roques. O més meravellós encara, es pot fer passar
per d’altres animals adoptant-ne la forma i imitant-ne els
moviments.
Però si així i tot algú el troba i el pop ha de fugir d’un
possible atac, us sorprendríeu de la velocitat amb què
neda en totes direccions. A més, és capaç de despistar i
desorientar el perseguidor amb la seva tinta que afecta no
sols la visió de l’altre, sinó l’olfacte. Així i tot, si finalment la
fatalitat fes que el contrari l’enxampés, el pop encara
podria mossegar-lo o desprendre’s d’una de les seves
potes per confondre’l i després podria regenerar-la sense
cap problema.
Així que ja ho veieu, el pop amaga moltes virtuts a
banda de les ja conegudes per tots com el pop a la gallega,
el pop a la brasa, el pop sec amb un raig d’oli, l’arròs amb
pop o la fideuà de pop. Ras i curt, si teniu la sort que algú
us posi un plat de pop a taula, gaudiu-ne, fruïu-ne, no és
tan fàcil de caçar-ne un, és un gran mestre de l’escapisme.

Pop, 2015, detall
Aiguafort i chine-collé sobre paper Arches de 150 g i paper japó
de 28 x 38 cm. Mides planxa 15,7 x 27,7 cm. Edició de 40 exemplars.

S

obrevolar els insensats i, en un llampec, descendir,
ràpidament, fins a les despulles d’aquella pobra bèstia,
morta i remorta potser des de fa dies. I agafar-ne els ossos
i escoltar el xiscle sord i agut que fan en estavellar-se
contra les roques. I tornar-hi, “clac”! I engolir el poc que li
queda d’aquella vida a la terra. “Clac”! I el dinar és a taula!
I la sabor de l’os en desfer-se gola avall, la sabor seca
que conec tan bé, aquell gust fort i intens que acompanyo
del record de la carn tendra d’aquell germà que va nàixer
per morir. O perquè el matessin. O perquè jo el matés i
me’l cruspís; perquè tots dos no podíem viure i ell era
dèbil. I l’enyorança de la carn tendra.
I enlairar-me, amunt i més amunt. Per sobre dels cretins
que pensen i es pensen rectes i que endinsen la cara al
fons de les entranyes llefiscoses i sanguinolentes dels
animals morts i n’arrenquen la carn a bocins i l’engolen.
Animals estúpids. Ximples que en volar miren el terra i
obliden que els ensumo el clatell.

Caín, 2016
Aiguafort sobre paper Somerset de 175 g de 37,5 x 28 cm. Mides
planxa 20 x 20 cm. Edició de 20 exemplars.

T

emps era temps en què de les mamelles li rajava la
vida, i un petit vedell li la xuclava amb l’avidesa de qui la
sap seva, i ella sentia plaer i se sentia viva, ufanosa,
esponerosa de tanta salut i joia. I ella engendrava la vida, i
era plena, i tot es completava i girava. I hi havia un centre
i un perquè. I tot era d’una senzillesa perfecta.
Ara ho recorda amb la mirada feixuga, entristida pel
pas del temps. I pensa a no abaixar la mirada, que els
embats del temps no li haurien d’arravatar la dignitat que,
un dia, ella gestava, paria, alletava i pasturava sota una
natura sovint inclement. I el seu cos era força i la seva
embanyada testa lluïa sota un cel enorme.
Però ara ella és vella.
Ni cega ni boja, només vella.

La vaca vella, 2016
Aiguafort sobre paper Somerset de 300 g de 37,5 x 28 cm. Mides
planxa 20 x 20 cm. Edició de 20 exemplars.

-I

com dius que va, com?
-Doncs primer ens passen per farina i després ens
aboquen a l’oli bullent!
-Oli bullent????
-Algú ha vist la Sarita?
-Impossible! D’on pot sortir tanta crueltat?
-Sí, i pel que he sentit, sovint és oli de gira-sol!
-De gira-sol? No és d’oliva?
-La Sarita? Algú recorda haver-la vist?
-Maleeixo els ossos de qui va inventar els “xipirons
arrebossats”!
-Puntilles, en diuen, puntilles!!!
-Nedava per aquí no fa gaire i ara no sé on para...
-Puntilles???
-I sembla que se’ns fa una crosta cruixenteta, cruixenteta...
-I ens serveixen acompanyats de llimona!
-De llimona? Però... i la sabor a mar? La perdrem!
-Diu que no, que la llimona la potencia...
-Ah! I ens serveixen a sobre d’una blonda de paper...
-D’una què???
-SARITAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!

Tapa i canya, 2016
Aiguafort i fondino sobre paper Somerset de 115 g de 29 x 20 cm.
Mides planxa 10 x 10 cm. Edició de 20 exemplars.

O

sti tu, estic ben cardat! Quins cabrons! Me l’han
tornat a fotre!! Duc tot el matí de color vermell i aquest coi
d’arbre és verd!! Collons de rèptils escamosos! Tan de bo
se la fotin daltabaix de la branca! Per què sempre m’he de
confondre i fer-me del color equivocat? Passo més gana
que un lladre, collons! Així no hi ha manera de caçar res de
res! Però juro que això s’ha acabat, mai més escoltaré les
seves vibracions, ni me’ls miraré! Amb cap dels dos ulls.
Sí, jo John Dalton, he pres una determinació, s’han acabat
les coloraines. Ja se’n poden buscar un altre per riure-se’n.
Visca el marró i les branques seques.

John Dalton, 2016
Aiguafort i fondino sobre paper Somerset de 300 g de 29 x 20
cm. Mides planxa 8,5 x 12,5 cm. Edició de 20 exemplars.

S

er granota cada cop és més difícil, no plou i no hi ha
basses i els rius estan secs i bruts. Ser granota no és gens
fàcil però ser granota hermafrodita encara ho complica
més. Primer era dona i després home i ara ja no ho sap, ni
li importa. El seu hermafroditisme és del tipus seqüencial.
Es toca, se’l toca, s’ho toca, però què toca? Tampoc no té
orientació sexual, no és ni gai, ni lesbiana, ni heterosexual.
No és res. Perquè som per determinació, per elecció, o per
eliminació? I si no, no som res?
Salta, menja, neda, rauca, neix, creix, es reprodueix i
mor. I guimba i guimba i va avançat cap enlloc. Enlloc
enllà. De fet, qui pot diferenciar si una granota és mascle o
femella? I hermafrodita? I hermafrodita seqüencial? De
fons les altres granotes, rauquen “roc roc” (diu que fan) i
salten a l’aigua i surten i mengen i avancen i sobreviuen.
Totes no ho són d’hermafrodites, només algunes, poques.
Ella, la granota Queer, o ell o qui sigui un dia deixarà de
ser la granota Queer i no li caldrà cap teoria que li expliqui
qui és ni com és. Serà el què voldrà ser i ho serà com
voldrà, on voldrà i amb qui voldrà. I se sentirà orgullosa de
ser-ho. Serà lliure. Serà ella. I en la seva singularitat se
sentirà completa. Ella, que no pretén ser res més que una
granota serà, per sempre més la granota Queen.

La granota Queer*, 2016
* Queer, en anglès “anòmal” o “rar”, oposat a straight “normal” o “recte”.
Altres accepcions són “marica”, “maricón”, “mariposón” o “loca”.

Aiguafort i fondino sobre paper Somerset de 115 g de 29 x 20 cm.
Mides planxa 8,5 x 12,5 cm. Edició de 20 exemplars.

A

questa és una crida a la rebel·lió. Volem que la gent
sigui subversiva, provocadora, surrealista, alegre,
seductora i encantadora. Que no tinguin por a molestar
els qui oprimeixen, enganyen i manipulen. Les gallines
tropicals fem una crida a la desobediència. Desobeïu els
qui imposen, obliguen i violenten.
Uniu-vos, exciteu-vos, agiteu-vos, lluiteu i balleu.
Perquè la revolta s’ha de fer ballant, si no no hi ha revolta.
Així que, sobretot balleu, balleu i balleu.

La revolta tropical, 2016
Aiguafort i fondino sobre paper Somerset de 300 g de 29 x 20
cm. Mides planxa 8,5 x 12,5 cm. Edició de 20 exemplars.

Aques catàleg s’ha realitzat amb motiu de l’exposició
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