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Jean Wyllys

DESEXILI

Aquesta mostra aplega gairebé un centenar de dibuixos, 
composicions i collages realitzats per Jean Wyllys  
(Alagoinhas, Brasil, 1974) durant l’exili. Es tracta d’una 
mena de bitàcola amb què l’artista narra la seva subjec-
tivitat, els seus records, les seves mitologies i les seves 
maneres de prendre la paraula i polititzar l’existència.

 



Després d’exercir com a diputat federal amb el Partit Socia-
lisme i Llibertat (PSOL) entre el 2010 i el 2018, Jean Wyllys 
(Alagoinhas, Bahia, Brasil, 1974) es va exiliar —fins avui— 
per haver patit amenaces de mort i persecucions homòfobes 
i racistes, a base de fake news, en el context de la candidatura i 
posterior presidència al Brasil del polític d’extrema dreta 
Jair Bolsonaro.

Wyllys, destacat activista pels drets LGTBI+, durant 
la seva etapa parlamentària va tenir un paper crucial en la 
revocació d’alguns articles del Codi civil brasiler que regla-
mentaven els matrimonis entre persones del mateix sexe i el 
reconeixement dels drets laborals de les treballadores sexu-
als. També va proposar legalitzar i regular la producció de 
marihuana, així com el finançament governamental de les 
cirurgies de reassignació sexual i tractament hormonal per 
a persones transgènere.

Val a dir que el desterrament forçós de Wyllys, juntament 
amb el d’altres intel·lectuals i artistes com Marcia Tiburi, 
Wagner Schwartz i Débora Diniz, s’emmarca dins de l’asset-
jament contra qualsevol discrepància ideològica impulsat des 
del bolsonarisme, i que trobaria la seva expressió més terrible 
amb l’assassinat el 2018 de Marielle Franco, regidora de Rio 
de Janeiro i una de les veus més destacades en les reivindica-
cions dels drets de les dones negres al Brasil. Wyllys, Franco, 
Tiburi, Schwartz i Diniz avui representen una nova cultura 
política no solament a l’escena brasilera, sinó també per a tot 
el continent sud-americà.

Així, després d’un període a Berlín, Jean Wyllys s’instal·la 
a Barcelona,   ciutat on elabora una tesi doctoral sobre la crea-
ció i propagació de fake news com a tecnologia de govern, amb 
un èmfasi particular en l’última dècada informativa al Brasil.

Desexili aplega gairebé un centenar de dibuixos, colla-
ges i composicions que són una mena de bitàcola al voltant 
de la vida quotidiana de l’artista, sobre els seus records, opi-
nions, mitologies o diàlegs amb allò que està passant i amb 
el que configura la seva subjectivitat crítica. Des dels retrats 
de personatges procedents de la cultura popular fins a les al-
legories dissidents, des de bolquers, bosses de paper o diaris 
fins a cafè, cera o aquarel·les, en l’obra plàstica de Wyllys hi 
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observem una pressa per prendre la paraula, una irrupció 
urgent, intempestiva i inajornable.

L’exposició té com a epíleg un dels capítols de Resistèn-
cies. Paraula i art per lluitar contra la difamació política, sèrie 
fílmica creada per Francesc Badia i Dalmases i Jean Wyllys, 
dirigida per la cineasta Cristina Juliana Abril i produïda per 
openDemocracy.

Autorretrat, 2021
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DESEXILI
Jean Wyllys

Si m’aturo a pensar en el significat més ampli de la paraula 
«exili» —estar per força lluny d’un lloc—, arribo a la conclusió 
que soc un exiliat des de sempre i que la meva vida no ha estat 
sinó allò que l’escriptor uruguaià Mario Benedetti anomenava 
«desexili», aquell moviment de retrobament amb un mateix.

Dic que he estat un exiliat des que tinc consciència de mi 
mateix perquè, a causa de la meva homosexualitat, les carac-
terístiques de la qual (principalment pel que fa a la identifica-
ció de gènere) es van presentar quan jo era encara un infant, 
vaig ser exiliat de l ’ordre de la dominació masculina amb 
tota la violència que aquest exili implica. Vaig passar a viure 
a l’exili de l’heteronormativitat.

Per viure i expressar la meva orientació sexual amb un 
mínim de seguretat, em vaig exiliar de la meva ciutat natal i, 
per tant, de la meva estimada família.

L’extrema pobresa en què vaig viure durant la meva in-
fantesa i part de la meva adolescència també m’exiliava de 
l ’espai de la ciutadania plena. Els pobres són gairebé tots 
exiliats d’aquesta terra dels drets humans i fonamentals. Més 
tard, quan ja era adolescent, vaig decidir ser un desertor 
conscient del patriarcat i posar-me al costat de les seves exi-
liades, les dones.

Finalment i irònicament, a causa de la violència política 
(amenaces de mort constants, assetjament incessant i una 
gran campanya de desprestigi) perpetrada per l’extrema dreta 
al Brasil a partir del seu ascens el 2016 —un ascens que va 
culminar amb l’elecció del feixista Jair Bolsonaro el 2018—, 
em vaig veure obligat a exiliar-me del meu país. 

Fa quatre anys que soc a l ’exili. I, dins aquest exili, he 
viscut el terrible exili que ens ha imposat a tots i totes la pan-
dèmia de COVID-19.

Precisament, per evitar caure a l’abisme, vaig reprendre 
la primera de les meves expressions, la que la pobresa no em 
va deixar desenvolupar al seu moment: el dibuix. Abans de 
començar a parlar, dibuixava al terra amb llumins als peus 
de la meva mare.

La persistència de la memòria, 2022

9 



tema en l’esfera pública, alhora que, amb les intervencions 
plàstiques i el seu diàleg o xoc amb el material-suport, cerca 
l ’ampliació d’imaginaris i sensibilitats, barrejant i combi-
nant tècniques analògiques conegudes per exposar-los en 
plataformes digitals.

Per això, no em sentia gaire còmode amb la denominació 
d’«artista plàstic». M’estimo més dir que soc un intel·lectual 
públic que també s’expressa mitjançant les arts visuals. I en 
aquestes, en el meu cas, més enllà del valor estètic (sí, hi ha 
un valor estètic), hi ha el valor polític, perquè, per a mi, cap 
obra d’art mereix ser anomenada així si no polititza d’alguna 
manera l’existència humana. Les meves obres són també una 
crònica acolorida dels fets que ens afligeixen, representa cions 
que lluiten contra el buit del pensament.

En aquesta exposició, acollida valentament i genero-
sament per La Virreina —un equipament cultural d’enorme 
prestigi i incidència en els debats sobre la imatge—, podreu 
veure tots els meus esforços per (re)trobar el meu lloc al món 
i veure la bellesa que encara hi existeix. El meu esforç per 
«desexiliar-me» i acolorir fins i tot la lletjor i la foscor humanes.
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En el fred i la solitud dels Estats Units durant la pri-
mera onada de la pandèmia, vaig començar el meu «desexili» 
dibuixant i pintant. Inconscientment, això em portava de 
tornada a casa, al pati de casa, als peus de la mare i, per des-
comptat, al meu país i als meus amics.

Així (re)comença l’artista visual que hi havia en mi: amb 
l’esforç de retrobar-se en els exilis.

És per això que és possible veure, seguint les dates de les 
obres, la transformació dels traços i els seus motius. De la 
timidesa i la inseguretat inicials a la intervenció lliure, desca-
rada i política, principalment en els treballs realitzats sobre 
retalls de diaris.

Aquestes obres no estaven pensades originàriament per 
ser exposades en una galeria ni res de semblant. Quan les vaig 
fer i quan les faig, sempre penso en l’exposició virtual, és a 
dir, en l’espai digital. Tanmateix, l ’anomenat món o mercat 
de les arts plàstiques hi ha vist un potencial per a l’exposició 
a galeries i museus 

La seva execució, per part meva, es troba dins del que 
anomeno la meva «estètica de la precarietat», expressió que al-
ludeix a la meva precarietat tècnica (soc autodidacta en totes 
les tècniques de dibuix i pintura); a la precarietat de la meva 
vida a l’exili (cosa que em porta a fer obres petites i amb mate-
rials de rebuig, com ara escombraries, per la dificultat eco-
nòmica de tenir un estudi i de comprar materials de pintura); 
a la precarietat subjectiva que procedeix dels traumes dels 
múltiples exilis; i, finalment, a l’«estètica de la fam» del meu 
compatriota i cineasta Glauber Rocha. Segons el seu parer, 
el cinema neix quan es té una càmera a la mà i una bona idea 
al cap.

Segons el meu parer, no solament el cinema. El meu 
art visual també depèn únicament d’una bona idea, colors 
i suports barats.

La sèrie de pintures i dibuixos realitzats sobre retalls de 
diaris reflecteixen, en forma d’art visual, la recerca a la qual 
em dedico des de fa més de dos anys sobre la relació entre el 
fenomen de la desinformació programada i dirigida, el con-
tagi de fake news i l’ascens de governs, partits i/o personalitats 
autoritàries. Es tracta d’una nova forma d’expressió d’aquest 
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Comissari: Valentín Roma 
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La Virreina Centre de la Imatge 
Palau de la Virreina  
La Rambla, 99. 08002 Barcelona

Horari: de dimarts a diumenge 
i festius, d’11 a 20 h 
Entrada gratuïta

#JeanWyllys
@lavirreinaci 
barcelona.cat/lavirreina


