
C R A N C  B L A U

Racons incognits, plens d’ombra, 
on el principal personatge és un 
inòspit raig de llum, que s’endinsa 
a través dels característics can-
yars que componen l’enorme figu-
ra del nostre Ebre. Aquells canyars 
banyats, fins i tot alguns podrits, 
on la seva principal textura és el 

fang que es forma a través de l’ai-
gua del riu, ple de fongs, inclús tota 
mena d’insectes, d’una aparença 
extranya i rara.

Tots imaginem aquell raig de llum 
que s’endinsa al desertic paisatge 
del voltant, travessant immenses 
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telaranyes, nius dels estornells, 
travessant l’interior d’alguns dels 
nefasts cargols poma. La llum 
està creant una direcció d’una mi-
rada tenebrosa, agressiva i brutal 
d’aquest personatge que trobem 
en aquestes immensitats. 

Il·lumina un subjecte extrany, no 
característic d’aquesta zona. Un 
rostre que exterioritza la seva in-
quietud per col·lonitzar, invadir i 
agredir a tots els individus de la 
mateixa zona. Un rostre ple de rà-
bia, de fòbia, de gana...

Un rostre bastant brillant, amb al-
gunes zones més punxants, d’una 
àmplia envergadura, uns colors 
molt fangosos, deixant a banda el 
blau molt intens, un color amb ga-
nes de matar.

Estem parlant d’un humà animalit-
zat, amb el rostre i trets d’un humà 
però amb algunes característiques 
d’animal, exactament d’un ‘‘Calli-
nectes sapidus’’, un cranc blau.

Preparat per sortir de la seva fas-
tigosa zona de naixement, i invadir 
amb totes les seves forçes. Les 
seves localitzacions són els vol-
tants dels rius, les inòspites zones 
de canyars... prop d’aquesta ens 
trobarem a la zona d’Amposta, 
exactament del castell, una de les 
zones més poblades i més prope-
res al riu.

Aquest està disposat a travessar 
totes les pedres que fagin falta, 
tots els murs, totes les colossals 
pareds indestructibles, que formen 
el castell d’Amposta.

La seva principal víctima són els 
habitants d’aquella zona, tran-
seünt, confiats, inmensos en la 
seva quotidianització. Les seves 
ganes de matar, passarà per l’es-
cola d’art i disseny primer, víctimes 
fàcils d’invadir i de menjar.



Comença el seu trajecte, sortint 
d’aquelles canyes plenes de te-
laranyes,enfangat,excrements 
d’ànecs i restes de peixos morts. 
El seu ritme ràpid i potent surt de 
la seva zona de confort fàcilment 
i comença el trajecte fins la zona 
d’Esardi.

Cranc de pensament agressiu vo-
lia arribar a l’escola, contradit es 
va trobar amb joves potencialment 
forts, i no físicament tant sols, sinó 
també psicològicament. Els pitjors 
membres per discutir i combatre 
els artistes.

Jóvens plens d’imaginació que 
crearien qualsevol maquinària in-
creïble per defensar les seves 
arrels, els seus estils, la seva vida!

Admirat per la templança enemiga 
va passar a controlar la seva ràbia, 
expressar-la amb pensaments 
artístics, pensaments de lliure dis-
posició. Uns pensaments plens 
de novetats creatives i impressio-
nants.

El pensament de l’invasor va desa-
parèixer, i va canviar per un pensa-
ment més crític i més social.

Podem dir que dins d’aquest llarg 
trajecte va sorgir una bèstia de 
l’art, combinant la seva agressivi-
tat artística, amb ganes d’aprendre 
ganes noves i de ser el millor, de 
les seves carències.

Amb això volem dir que cadascú 
pot ser un monstre del seu món, 
una paraula que no expressa ne-
gativitat, una paraula que et pot 
nombrar com ‘’dels millors’’. Un 
monstre artístic, creatiu, social, 
literari científic, esportista, econo-
mista, docent...

Som els monstres dels nostres 
pensaments.
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