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Què és 
ser vulnerable?

Per què amaguem
 la nostra vulnerabilitat? 

Per què hi ha un rebuig social
 en mostrar-se “dèbil”?”

Per què hem d’aparentar 
estar feliços?

Per què intentem reprimir 
emocions “negatives”?

Per què?



si tots sentim,
 tots patim, 

tots som persones,
tots som vulnerables.

vulnerables
 

és un projecte que vol donar 
visibilitat a les nostres emocions més 
amagades. Aquelles que, ja sigui pel 
context social on vivim o pel nostre 

caràcter, tendim a amagar i, fins i 
tot, reprimir. 

Arran dels resultats d'una enquesta 
on es preguntava

 "Què et fa sentir vulnerable?" 
es van realitzar un seguit de peces 
que intenten reflectir emocions de 

diferents persones. 

L'objectiu és crear una atmosfera 
per cadascuna de les respostes, és 

a dir que cada imatge, cada collage, 
cada text expressi a través de 

metàfores la realitat d’una persona. 



1.

1.    Text poètic.       2.    Il·lustració.
3.    Resposta de la qual s'ha originat la peça.

2.

3.

Ser vulnerable  és ser valent,

és exposar-se emocionalment   a una situació adversa,

és implicar-se emocionalment,

és implicar-se de cap a peus 
tot i saber el risc que comporta aquesta decisió.

vulnerabilis 
(vulnus) ferida (-abilis) posibilitat
La posibilitat de ser ferit

Vulnerable.



- Em costa molt 
expressar el que sento

Potser
 el meu cor

           parla 
          un llenguatge

              que encara
  no conec.

 

Potser 
no l'escolto.



- M'angoixa ser
el centre d'atenció

Miro
constantment 

              el cel 
                       i  seguint
                                 l'ombra 
               dels núvols,

            fujo  de la llum
                         que m'assenyala.

No em sé el text... 

No vull ser 
l'actor principal...



- Em costa expressar-me 
amb paraules

Sé 
             que costa

                 desxifrar
    el

J 3 r O g l i f i c
                          que expulso

                    cada cop 
              que obro
                            
       la  b O ca.

- Arqueòleg, 
 fes bé la teva feina. 

Prometo que valdrà la pena.



- No exterioritzo
 les meves emocions

S'ofega
              el mim 
                                i,   
                            atrapat, 

                colpeja amb força

 la capsa invisible

 que

        cada cop  
nota més plena.



- M'angoixa decebre
 la gent que estimo

Ho noto 
a cada passa.

                   Noto com
               pesa la confiança
       que han dipositat
            en mi.

   Noto com s'apilen
             les seves esperances.

    Noto com tot trontolla 
   i no vull perdre l'equilibri.

... No s'ho mereixen. 



L'enemic 
                                         núm. 1 

           del mirall.

          Buscat 
          per mig món,

                    s'amaga 
          atemorit.

El Cànon de Bellesa
ha autoritzat disparar 

prejudicis i rialles.

Bang!
- Em sento insegur

 amb el meu físic



- Tinc por al rebuig

El 
  fracàs

                       no fa 
                       res més que
                    
        alimentar
                    l'arrel del temor.

                Noto
com lentament

s'e i x a m p l e n 
les branques.



- Tinc por a quedar-me sol

Per

més 

que
 

allargui

cada múscul

del meu cos

no hi arribo.

No tinc 
on recolzar-me.

M'enfonso.



Sóc 
          l'alquimista

            desnonat 
              de               la zona

       de confort.

            Faig
          i desfaig   frases

               sense trobar
 la fórmula 

    per dir-te 
el que sento.

- Em sento absurd 
per xarxes socials.



-M'angoixa 
no caure bé

Duc posada

                                 una malla 
            de somriures,

        somriu
              en totes direccions,

                somriu 
         a qui sigui. 

No vull tornar 
a sofrir el gèlid rebuig.

Millor m'abrigo. 



La
 insaciable set

   em fa
       esclau.

           Torno          
       a perdre la lluita.

       150 derrotes
            en un dia.

Miro el mòbil.

No...
No em sento millor...

- La dependència a les xarxes
socials em fa sentir vulnerable



- Sóc massa exigent
 amb mi mateix

És
          una

 lluita constant,

                    un  intercanvi    
                d'insults

                  amb un mateix      
             destinatari.

      Benvingut
             a l'eterna batalla
                                     del... 

Jo    contra el    Jo



Com
                            t'ho fas?
 
                    Com aguantes
          la mirada al perill?

                    Com puc parar 
                         d'abaixar el cap?

Diga'm
 com no fugir.

- M'angoixa decidir



- M'angoixa el pas del temps

Viu 
            dins meu,

          un tic-tac 
        irregular

                    que 
        per pura maldat,
             accelera i desaccelera.

L'incontrolable compte enrere,

                               només em crida 
   en els instants finals.    

3...          2...         1...
3...     2...    1... 

3... 2... 1... 

...



"El que ens fa ser humans no és la fidelitat 
o l'obediència a unes normes, a un codi 

universal i absolut, sinó el reconeixement 
de la radical fragilitat i vulnerabilitat de la 

nostra condició"

Joan-Carles Mèlich




