
He posat un volum a l’espai. 

Aquesta peça és l’úter d’avui, el meu punt de partida.

Acció performance continuada de tres hores que genera una instal·la-
ció* on el cos humà de l’artista en formarà part.

MATÈRIA: Plantes, llavors, fruits i flors ja seques en el seu moment 
de recollida per la zona i el territori. Cúrcuma en pols. Cola natu-
ral. Argila blanca. Fulls d’or. Llavors de fruites i verdures naturals 
guardades al llarg de l’any a la cuina de casa. Aigua. Henna. Canyella 
en pols. Pimentó en pols. Espart. Vímet. Cos.
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CADA PARADÍS INTRÍNSEC ÉS DIFERENT.  AQUEST VA SER AIXÍ.  EN ELL HI HA L’ESSÈNCIA DEL QUE ES PARLA I EL PROCÈS DE COM ES  CREA.   



Hi podem passejar, i mirar de prop, fixar-nos en els detalls i també 
en el conjunt. Observar dins l’úter exterior les flors, les llavors, 
la terra, l’origen de vida infinita. És un paral·lelisme del mera-
vellós Paradís lliure que és el Planeta Terra. De la mort que conté 
la vida. D’aquest nosaltres que també en formem part, tant d’aquest 
Paradís com d’aquesta llibertat intrínseca de créixer, evolucionar i 
expandir que mostren les plantes, mirall de nosaltres. Invoca aquesta 
energia d’amor incondicional i generosa impregnant-ho tot de vida.

La idea és que tot el procediment artístic generi un mínim de residu. 
Tancar el cicle creador amb consciència i creativitat. Es mira que 
tota la peça sigui el màxim de biodegradable i que si un dia torna 
a la terra, aquesta sigui aliment per a ella, i fins i tot, potser, 
en creixin plantes.

*Instal·lació artística: gènere d’art contemporani on s’utilitza 
l’espai d’exposició per crear un ambient o una experiència global en 
la qual intervenen diversos sentits o el cos sencer de l’espectador.

“Cada centímetre quadrat un paradís intrínsec, generós, abundant, ample. 
Som i vivim en un fèrtil miracle.” 
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