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Utopies agrocuir és un procés d’investigació
i creació que pretén generar un món utòpic,
on els espais rurals són els llocs de referència
de les persones LGTBIQA. Rumiar envers les
possibilitats d’aquest espai fictici, entenent
aquest acte des d’una potencialitat creadora
de noves formes de fer i relacionar. Repensar els vincles que generem amb els espais
rurals, així com amb les ciutats, des del punt
de vista de la dissidència sexual i de gènere.
Partint de les preguntes internes de: per què
marxem? Per què emigrem en bandades de
bolleras, trans o maricas cap a la ciutat? Que
li veiem a la metròpolis que ens fa pensar que
és el lloc més agradable on viure? Perquè
creiem que és l’espai on poder viure més seguris?Quins són els inputs que ens empenyen a abandonar els nostres pobles?
Com seria un món on l’espai rural fos el lloc
de referència cuir? L’espai on poguéssim viure tranquilis i seguris? Com seria veure arribar
persones cuir perdudis a la parada d’autobús
amb tot el seu equipatge? Com seria poder
follar amb tu entremig dels cirerers? Com serien les cases d’aquest pobles? Com es configurarien els camins? Com seria la criança? I
el folklore? I els comerços?…
Tots aquests dubtes són els que pretenc ex-

Tots aquests dubtes són els que pretenc explorar, a través d’un procés que vol entendre la ficció com un terreny fèrtil des del qual
imaginar nous possibles, com a eina per a
produir noves realitats. La ficció ens permet
deslliurar-nos de models imposats, com el
cisheteropatriarcat. Podem fer que aquests
caiguin i deixin espai a nous models de creació i representació. En aquest terreny de nous
possibles, tinc la intenció de deslligar-me de
l’intrusisme de models de “veritat” dins de la
ficció, que s’organitzen al voltant d’un heroi,
home, cis, hetero i blanc com a centre de
creació. No m’interessa aquest tipus de ficció, que l’únic que ficcionen són les formes
(superpoders i naus espacials), però la base
del sistema en el qual es basen és la mateixa.
Vull ficcionar, entenent la ficció com una fugida d’aquests models cap a l’obertura d’un
camp de possibilitats que ens permetin repensar noves formes de viure i de conviure. Vull
ficcionar entenent l’acte com una reivindicació d’un subjecte cuir, rural, polític i col·lectiu,
presentat dintre d’un espai utòpic. Vull crear
altres realitats que ens permetin pensar com
són les relacions familiars que generem, com
ens aproximem als espais rurals, com ens
relacionem dintre del col·lectiu LGTBIQA…
Vull que ficcionar ens permeti problematitzar
construccions culturals, socials i històriques.

*Les dates són orientatives, estan obertes a modificacions. Durant el mes d’agost es paralitzarà el projecte.
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Utopies agrocuir posa l’èmfasi en la investigació i el treball amb altres agents. És per aquest
motiu que es fa complicat poder fer una estimació real i aproximada de les necessitats tècniques per la producció i el desenvolupament del projecte. Ja que la materialització d’aquest
actualment no està dissenyada ni pensada, i s’anirà formant i construint a mesura que avanci
el procés d’investigació i treball. Tot i això hi ha una sèrie d’ítems que és probable que es requereixin:
- Espai per la realització de les trobades i tallers amb lis col·laboradoris (Sala polivalent Hangar)
- Espai de treball (depenent de la materialització)
- Càmera fotogràfica (pròpia)
- Càmera de vídeo (Hangar)
- Equip d’enregistrament d’àudio (Hangar)

ABDUYOKI IKKIS
Sant Vicenç dels Horts, 2019
Es un projecte de pràctica col·laborativa realitzat amb el grup de joves del Centre Diari Sant
Josep de Sant Vicenç dels Horts, durant el
mes d’abril del 2019.
Van consistir en set sessions, on a través de
diferents recursos visuals i artístic vam desenvolupar la creació d’un personatge fictici
anomenat Abduyoki Ikkis, que finalment va
donar lloc a la realització d’una exposició en
la Biblioteca Municipal LesVoltes. El projecte
atent a la ficció com una eina per a produir
noves realitats, i com a través d’aquesta eina
es poden produir processos de desidentificació, en relació a una identitat donada que s’ha

LAMBE LAMBE
Sanquhar, 2021

Aquest projecte consisteix en la realització
d’uns tallers amb els infants de l’escola de
Sanquhar, en el marc de la residència artística
a MERZ Gallery . On vam crear lambe-lambe
explorant el concepte de “migració”.
Lambe-lambe és un teatre en miniatura que
consisteix en l’animació de petits titelles i objectes que acompanyats per un relat , dins
d’una caixa escènica, representen diferents situacions que són vistes per un sol espectador.
La creació de la dramatúrgia és va fer a través
de la ficció. Això permet posar en evidència
diferents situacions sense haver de parlar en
primera persona. Posar en joc vivències individuals i col·lectives a través de l’escenificació
amb titelles. El resultat final va ser la creació
de 4 lambe-lambe a través dels quals s’explica un procés migratori fictici que s’ha creat
col·lectivament.

generat a través de models de representació.

DICCIONARI ANTIPIROPOS
Sant Vicenç dels Horts, 2018
És un projecte de creació comunitària que
neix del treball conjunt entre l’associació feminista de Sant Vicenç dels Horts i les noies del
grup de 4t ESO de l’institut Frederic Mompou.
És genera a través de compartir situacions
d’assetjament al carrer, de la impotència que
sentim al voler reaccionar, bloquejar-nos i no
saber que dir ni que fer. A través de diferents
sessions decidim crear un diccionari de possibles respostes davant d’un “piropo”.
El procés de creació s’inicia amb la confecció
d’un arxiu on reunim tots aquells “priopos” que
em rebut. En les següents sessions creem hipotètiques respostes enginyoses amb un toc
d’humor i de rabia. Finalment tot aquest treball es va materialitzar en un petit diccionari
que vem difundir per l’institut i altres espais
culturals del poble.

VULL FER UN HORT
Sant Vicenç dels Horts, 2018
El projecte parteix de rumiar envers els conceptes d’espai públic/ espai privat entrecreuant-ho amb l’agricultura. Quin és l’ús i les vivències que es desenvolupen en cadascun
d’ells? Què és el que els diferència?Prenc
com a context de treball aquells espais públics
de Sant Vicenç dels Horts. Espais transitats,
espais concrets, espais que generen dialèctiques, entrecreuen mirades i construeixen
subjectivitats. Espais urbans lligats a la condició de transitables, d’habitables; però també
de control, codificació del seu ús i d’estructuració organitzativa. Quin és l’ús que podem fer
d’aquest espais públics? Moral? legal? Hi podria fer un hort? Això és el que faig en aquest
projecte, construeixo un hort en una rotonda,
insereixo planters i jardineres en el mobiliaria
públic i elaboro manuals DIY per a poder reproduir la proposta.

