
– És com un tapís molt gran, saps?, penjat a la paret en horitzontal. Era una pintura mural en un 

palau barceloní. Hi predominen el groc, roig, blanc, negre, morat; i el que fa 700 anys era, potser, 

com un verd. Hi veiem penya que pren la fresca en un campament militar, i també alguna escena 

bèl·lica.


ENREGISTRAMENT DE SONS: 


VENT I OCELLS AL TRABUCADOR (DELTA DE L’EBRE); DE FONS, SONA MÚSICA DE NAAD IOGA


– El centre de la imatge és molt familiar, quasi d’estar per casa. Un grup de gent que la fa petar, 

algun arbre i unes casetes de colors. La vida que hi podem imaginar, al capdavall, és molt sem-

blant a la nostra d’ara: persones esclaves de la necessitat i de la passió, més que res; gent que fa 

el que pot amb el que es troba, amb el que creu i amb el que som capaces/ços de fer. 


Hi tens un dirigent polític que comenta la jugada amb els col·legues abans d’envair un territori, 

algú que va i mata un negre; uns que beuen, o fan broma, o juguen a cartes, o a la morra; o co-

menten qui folla amb qui: un paio hiperventilat que brama no sé què de musulmans i el dimoni. I 

no s’hi representa cap dona, ni ningú amb identitat de gènere no binària. Tot molt semblant a la 

vida d’ara, vaja: però amb menys electricitat i radioactivitat, i alguna complexitat un pelet diferent.


– Alhora, el fresc també ens representa a tu i a mi i al veí, d’alguna forma –d’una forma tendra i 

alhora incòmoda. D’una banda, per esta certa simplificació que esmentàvem, a la què no som 

aliens ningú. Però també, d’altra banda, per certa lògica col·lectiva implícita en l’obra: la guerra 

que rememora, l’invasió, és la primera referència d’això, estos territoris d’aquí de parla catalana. 

Objectiu, fins a cert punt, incòmode també: que avui dia ja no t’has de prendre gaire seriosament 

això dels països i les nacions, i a la vegada, més que mai… 


FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS: “BUENOS DÍAS, AMIGOS OYENTES, Y BIENVENID…”


MANIFESTANT HIPERVENTILAT: “QUE LE METO UNA HOSTIA QUE LE ARRANCO LA CABEZA. ESTAMOS EN ES-

PAÑA. EL QUE NO QUIERA SER ESPAÑOL, QUE SE VAYA A TOMAR POR EL…”


MANIFESTANT HIPERVENTILADA: “VIVA ESPAÑA, HIJOSDEP…”


FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS: “EL PROBLEMA EN CATALUÑA ES QUE ES UNA SOCIEDAD ENFERMA”




MANIFESTANT HIPERVENTILAT: “¡ESPAÑA! ¡ESPAÑA! ¡ESPAÑA!”


MANIFESTANT HIPERVENTILADA: “VIVA ESPAÑA, HIJOSDEP…”


MANIFESTANT HIPERVENTILAT: “¡ESPAÑA! ¡ESPAÑA! ¡ESPAÑA!	 


SEÑORA HIPERVENTILADA: “QUE ESTOY AQUÍ VERANEANDO, Y VENGO AQUÍ A LA CATEDRAL, QUE YO CREO 

QUE ESTO ES ESPAÑA, ¿NO?…”


MANIFESTANT HIPERVENTILADA: “VIVA ESPAÑA, HIJOSDEP…”


SEÑORA HIPERVENTILADA: “…QUE YO NO TENGO MUCHA CULTURA, PERO CREÍA QUE ESTAMOS EN ESPAÑA; 

QUE EN INGLATERRA SABÍA QUE ALLÍ SE HABLA EL INGLÉS, QUE NO ME ENTENDÍAN NI YO A ELLOS…”


MANIFESTANT HIPERVENTILAT: “¡ESPAÑA! ¡ESPAÑA! ¡ESPAÑA!”


SEÑORA HIPERVENTILADA: PERO VENGO AQUÍ, QUE YO ME CREÍA QUE ESTO ES ESPAÑA…” 


MANIFESTANT HIPERVENTILADA: “VIVA ESPAÑA, HIJOSDEP…”


SEÑORA HIPERVENTILADA: “Y QUE SI DÉU Y NO SÉ CUANTOS…”


MANIFESTANT HIPERVENTILADA: “¡ESPAÑA UNA Y NO CINCUENTA-Y-UNA!”


FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS: “EL PROBLEMA EN CATALUÑA ES QUE ES UNA SOCIEDAD ENFERMA. UNA 

SOCIEDAD ENFERMA. UNA SOCIEDAD ENFERMA”


– Tornem a l’obra, però. Als soldats, se’ls veu ben tranquils: que a l’època no hi havia mòbils, ni 

ordinadors; invasives màquines de sorolls i llums. Reposen de la jornada laboral. Soldadets com 

són, treballen d’expulsar gent de llurs cases. No d’expulsar-los només, de fet: de colonitzar-los.


EXTRACTE DE MALVIVIENDO: 


“– Y DICE: AQUÍ EN MADRID TENEMOS UN TESORO, CHAVAL. Y DIGO: CUAL. ¿Y SABES CUAL ES? 


– ¿CUAL?


– EL BOCADILLO DE CALAMARES, CHAVAL.


– ¿DE CALAMARES?


– DE CALAMARES. QUE EN MADRID, ¿DE DONDE COÑO VAN A SACAR LOS CALAMARES? PORQUE ES QUE 

MADRID ESTÁ EN EL CENTRO. QUE NO HAY MAR, QUILLO, QUE NO HAY PLAYA. Y NADIE SE DA CUENTA”.




“Arriben al lloc, ho cremen tot, maten els homes, violen les dones i els infants, s’hi queden un 

grapat a plantar-hi la bandereta, i avall que fa baixada, que no passa res, que tal dia farà un any… 

Però no són mala gent. Fins i tot quan algun inútil l’hi ha, la majoria són personetes. Treballant 

d’això asseguren –creuen la majoria– el futur de tothom i el millor per als seus. I la violència… pos 

és d’ofici. Que no són malvats, sinó que sobreviuen com poden, com tothom. Mes són una balla-

ruga que, tot girant, alimenta el que alimenta. L’Estat; l’autoritarisme; el capitalisme; l’ideologia 

del més fort. Esclaus dels seus propis traumes –de les violències rebudes–, sostenen en major o 

menor grau, i sense pensar-hi gaire, l’elit dominant i les injustícies del moment”. 


FELIP VI:


“HAN QUEBRANTADO LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS DE TODO ESTADO DE DERECHO”


“A canvi, l’entrepà, el sostre i algun luxe. I a patir, l’últim dia: que en qualsevol moment tot se 

fon”.


Així s’expressa pos Jaume I als seus col·legues. I li passa el porro al company:


“¿Que cadascú fa el que pot? Sí, però hi ha límits. Cal trobar equilibris. I s’ha de ser persona”.


