23 ESPINES Programa mini concert
inauguració exposició 23 Espines d'en Jaume
Geli - 7 de Juliol de 2020 - Fundació Valvi de
Girona
Programa mini concert (13’):
Permeteu-me unes breus paraules. Avui hem de parlar d’espines, tot i
que jo, ara mateix, soc molt feliç de ser-hi aquí, davant vostre. Soc
feliç, perquè gràcies a en Jaume Geli he format part d’aquest projecte
atípic, sense precedents, que ha aglutinat a més de 200 sensibilitats
artístiques tant diverses. Soc feliç perquè per fi, després d’aquest
confinament obligat, que, ens agradi o no, ens ha unit a tots, ara ens
tornem a trobar, i ens tornem a trobar en llocs sagrats com aquest. Si,
un lloc sagrat. L’art és sagrat. Totes les seves expressions diverses
son sagrades. I tinc la sensació de que per molta gent, per molta més
gent de la que pensem, aquest tràngol haurà significat arribar a
entendre que això (assenyalo el piano i tot l’espai de la sala que
m’envolta) és tant necessari com l’aire que respirem. Així estem parits
els humans.
Però be, avui hem de parlar d’espines, i jo us he preparat cinc
possibles espines musicals, o cinc possibles no espines musicals. Us
les aniré presentant una a una, i així potser, ens donarem la
oportunitat tots plegats, d’alliberar-nos definitivament d’aquestes
espines que potser portàvem clavades, i no ho sabíem.
Som-hi.
Primera espina: l'espina de la nostàlgia.
Primer raig de sol matiner
un núvol juganer
i l’ombra fuig.
Reflexos (2’30”)

Segona espina: l'espina de la llunyania.
Lluna poruga i mora
lluna, paraula
en català, llunyana.
Lluna (3’)
Tercera espina: l'espina de l’efímer.
Ràpidament fuig
un pensament
ho he pensat?
Preludi diminut (1’)
Quarta espina: l'espina de la impermanència.
Cada floc de neu
cau en el lloc correcte
i llavors esdevé neu.
Les dones de casa meva (1’30”)
I per finalitzar:
Cinquena espina: Amor sense espines.
No us ho he dit? Gràcies per ser-hi.
I espero honestament que no se us hagi quedat clavada cap espina al
cor.
Crec que puc parlar en nom de tots els artistes que hem tingut
l’honor de participar en aquest projecte tant especial, que així ho
volem.
No és una espina l’amor
potser punxa
no és una espina l’amor.
Fins la propera.
El primer petó (4’30”)

