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Ciutat sota les ombres. Fukushima, 2019 
Rosa Rubio



El préstec feréstec i 
el poeta burleta

Una vegada ens vàrem hipotecar,
però no de per vida,
si no de vida per... pagar.

De vida, per acabar pagant
totes i cadascuna de les quotes, 
i... suant.

Si acabem fent els deures que toquen,
ens recompensaran amb la propietat,
que compartiré amb la meva esposa.

Si no complim amb el crèdit
ens embargaran tot el que tenim,
però és que només paguem rèdits!!!

Com que estem al dia,
no pateixo,
però hi ha qui patiria.

El préstec feréstec enriqueix als bancs
i deixa d'enriquir a la majoria
per enriquir a uns quants.

La crisi afavoreix als rics,
malgrat el que diguin els hisendats,
els demés ens barallem per uns pessics.

La classe obrera som la majoria.
Som qui paga les factures
i se'ns trepitja amb dolenteria.

Aneu a pastar, colla de lladres!
Diria que nosaltres no estem en crisis,
no sabeu què és guanyar-se les garrofes!



Les hipotèques-escombraria
són les que mai s'havien de concedir.
Viure sota un pont més m'estimaria.

I si no us poseu ulleres
estareu pagant interessos
pels segles dels segles.

Que encara s'ha de veure,
com els alts dignataris
treballen per menjar i per beure.

Desconfio i m'hi jugo el coll
que molts directius especulen més del compte,
amb els diners que no són seus, bocamolls!!!

La picardia del "Llàtzer de Tormes",
està a l'ordre del dia
en aquest país de "yo me lo guiso y tu te lo comes".

Crisis d'estrenyiment... merda pels 'yuppies'!
Això és l'anarquia! Visca la utopia!
Crida el poeta... en to burleta.

Dani Ferrer



Milherbes
(Arnau Ventura)

Les abelles viuen, treballen i  
dormen en el rusc.  
Per a elles el rusc es  
el seu habitatge.



No home
Eva Vall i Jordi Gómez



Cases sorpresa

D’allà d’on sorgeixo, sorpresa, la primera casa que habito, la mare; 

hi trobo, una altra casa amb la família que la habita, sorpresa;

feta de mandats assimilats que netament m’imposo.

I surto d’allà també parida, en busca de la meva cova idealitzada.

El primer pas pel món em diu que l’habiti amb els que pensen com jo.

Després descobreixo que em va millor conviure amb els que senten com jo.

Però no hi ha prou cases encantadores a boscos o platges per tots.

Així que malgrat runes i ciment sorpresa sobre i dins els quals hi visc,

amb qui convido a casa a sopar faig la meva llar.

L’omplo dels meus colors, imatges i missatges,

reconforten quan s’hi endinsen hostilitats i quan resto sola,

amb el silenci, la creació i les històries que havent filtrat gaudeixo.

Text i il·lustració: Cristina Méndez





Prototip casa mòbil
Ramon Gómez





Autora: Maria Manonelles: *explicació i nom de les il·lustracions a la pàg. 20
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Me sentí vagabundeando por las calles sin más. Me sentí vacía y  
fuera de mí. Tratar de dormir en el arcén tratar de dormir en la 
arena...

Dormir dos días en algo que no era mi hogar, con pastillas por 
alimentos.

Volver a mi hogar y hacia adentro no sentir ni tristeza ni alegría,  
ni a mí misma... la anhedonía. 

Poco a poco fui sintiendo, sintiéndome haciendo propio el hogar.  

Me sedujeron los círculos infinitos, el dejar  huella y el camino poco a 
poco: mi casa a cuestas (mi seguridad, mi paz, pero no mi libertad).

Fue con el tiempo y las caídas, con el amor y las heridas, que  hice 
mi casa a cuestas desaparecer.

El caracol se fue pero quedó su rastro para olvidarme de  
los obstáculos del pasado o para no olvidarme de  
los momentos buenos tranquilos y mágicos.

Fui construyendo un hogar, poco a poco y aún lo edifico,  
conmigo, en mi alma.

Text i il·lustració: Laura Jareño





Pubill vuit. Hugo Losina



Cases per tothom. Francesc Ventura



 
Altina



Casa

Ella torna a casa.

De vegades ho troba tot tal i com ho ha deixat.

De vegades no!

Però... Recorda exactament com ho ha deixat?

Què ha passat en aquest temps?

Algun cop tot està net i endreçat. Polit a més no poder.

Quin goig!

Però d'altres vegades és entrar a un lloc esfereïdor.

Tot fora de lloc... Tot desendreçat. Tot fa pudor i està brut... Tot trencat.

Els fragments tenen punxes i fan mal.

I tot d'una... molta calor!

Comença a suar.

Li manca l'aire.

S'ofega!

Sembla mentida que sigui el mateix lloc!

De fet no ho creu.

Ara ja no sap què pensar.

No sap on és.

Només desitja poder obrir els ulls i trobar-se a la seva llar confortable.

Poder obrir els ulls i sentir-se a casa, o com alguns en diuen, el seu cos.

Eva Vall



Caravana Wendy (esquerra) i  
Caravana Jo (dreta)

"El desembre passat vaig llegir l'obituari de la germana Wendy Beckett, 
una monja heremita, filòlega i historiadora d'art que va viure més de 30 
anys en una caravana. Jo em trobava en una situació molt complicada 
compartint pis. Ja fa uns mesos que, seguint el seu exemple vaig 
començar a viure a una caravana que m'he comprat de segona mà i li 
he posat el seu nom. Cada dia llegeixo una mica dels seus llibres, és 
fascinant. Viure en una caravana a Espanya, no és ni un ideal ni tan sols 
legal. Però d'alguna manera he trobat per primer cop en la meva vida un 
lloc que puc anomenar "casa meva" la meva "llar". I per petita que sigui, 
per mi això ja es molt gran!"

El text és extret dels seus llibres, de dos comentaris a dues obres d'art.

Els textos mecanografiats són del llibre "The Gaze Of Love 
(Meditations on Art & Spiritual Transformation)" - Sister Wendy 
Beckett.  
Editorial HarperSanFrancisco. 
El primer pertany a la pintura Sailing Boats at La Rochelle, d'Albert 
Marquet (1920) i el segon fa referència a Ashes, d'Anne Grebby (1992)

El text escrit a llapis pertany al llibre "Spiritual Letters - Sister Wendy 
Beckett. 
Editorial Bloomsbury.

"(Els dos quadres anomenats apareixen en les meves il.lustracions 
una mica ocults i mal fets hehe)".

Maria Manonelles



El núm. 6 del fanzine   
dedicat a l'Habitatge: llar i utopia  
ha estat possible gràcies als següents 
col·laboradors/es:

Ramón Gómez  

Romy Ros · Dani Ferrer 

Arnau Ventura · Jordi Gómez · Eva Vall 

Cristina Méndez 

Maria Manonelles  

Carmen Cobos · Laura Jareño  

Hugo Losina · Francesc Ventura  
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