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01.
la panxa





jo? segur?



de pressa, encara tenim 8 mesos per 
fer d’aquest món un lloc millor!

portarem un 
bebè al món... ...a aquest món! 



és lluny

és complicada

semblo una taula braser

deixa marques

estreny

o un arbre de Nadal
una puti barata

LA ROBA M’ODIA 
I JO ODIO LA ROBA



sortiré quan 
la societat estigui 
preparada per 
veure’m el cul

que no t’arregles 
per sortir?



ja se’t deu notar la panxeta, oi? 
com et trobes?

pRIMeRs MesOs

saps per les festes del poble, quan els teus amics 
tenen la gran idea de vestir-se de dona? 
doncs això!



expectativa

sessIÓ De FOTOs DeL MeU eMBARÀs

realitat



NO esTAVA NeRVIOsA 
FINs QUe VAs DIR

tu no et posis nerviosa

no estic 
NERVIOSAAAAAAAAA



sí, sí, t’estic escoltant 



la camamilla 

NO 
compta 

com a esmorzar



és igual per on comenci, que acabar, acabar... 
m’ho acabo tot

LA NeVeRA És LA MeVA AMIGA 
(I LA VISITO TANTES VEGADES COM VULL) 



beneïts
contes

mal



aleshores, traiem el bebè 
de la panxa i el posem al bressol

sí, amb un ganivet 
RRRRRRRAN,
com al llop! 



no hi ha res més 

sensual 
i natural 

que una dona embarassada 
que s’acaba de llevar

rac
rac



no crec que sigui una bona 
excusa, menjar per dos

edveja podgida!

AQUesT COs NO s’ALIMeNTA sOL



eLs TeUs CApRITXOs 
sÓN TAN GLAMUROsOs COM TU

prefereixes que demani ous de 
tritó o cecina d’unicorn?

ja tornes a posar-te fina 
d’endívies i llonganissa?


