
INTRODUCCIÓ

El punt de partida és el número 23.

Alguns nombres es converteixen en símbols personals, deixen de ser una mera quantitat, una
xifra per transformar-se en una representació de nosaltres mateixos, dels nostres somnis i
vivències.

Són nombres que cobren una valor afegit, es vesteixen de connotacions que ens obliguen a
contemplar-los amb altres ulls, amb una mirada còmplice, que, aliada amb el Misteri, ens
permet entreveure’l  a contrallum, tènue i subtilment.

El Misteri, disfressant-se d’atzar va sembrant pistes en el nostre camí i mitjançant aquests
“nombres màgics” i altres tàctiques va orientant i confirmant les nostres passes.

El meu nombre simbòlic ha estat durant molts anys el 23. Em va cridar l’atenció per primer cop
en la pel·lícula “Nadie me quiere” de Doris Dörrie, en ella anava associat a la parella ideal.

Novament, en la pel·lícula “Serendipity” va tornar a aparèixer vinculat a les relacions. I a partir
de llavors, i a l’adonar-me que Sant Jordi és el 23 d’abril i la revetlla de Sant Joan el 23 de Juny
(tot i que sigui el 24) es va convertir definitivament en un “nombre màgic” per a mi, que m’ha
anat acompanyant des de llavors.

Des que el vaig adoptar no ha deixat de fer-me l’ullet i de fer-se present.



Ja d’una manera més encarnada o personal, vaig conèixer la que ha estat la meva parella
durant més de deu anys en el Camí de Santiago, el vaig conèixer el 23 de juliol, no me’n vaig
adonar llavors, ni el vaig escollir per això, ho vaig descobrir temps més tard revisant els segells
dels albergs.

Es va tornar a creuar en el meu camí de forma homeopàtica, quan em van receptar vanadi,
intueixo per la melancolia, l’element químic de nombre atòmic 23, el nom del qual prové de la
deessa escandinava Vanadis, deessa de la bellesa segons algunes fonts i també de la fertilitat i
de l’amor segons altres...

Aquesta exposició pretén ser un recorregut a través del 23 en diversos àmbits que per a mi han
estat significatius d’una o altra manera. De fet el 23 m’ha anat acompanyant mentre la
preparava, donant-me ànims quan defallia, ja sigui en el nombre de whatsapps rebuts, o mails,
o l’hora, el torn en un establiment, un exemple citat en una conferència etc... un allau de
sincronicitats que m’indicaven que estava en el camí, sense més precisions ni certeses,
mantenint el Misteri... possiblement han estat projeccions, una mirada atenta que fa figura allò
que encaixa... per què l’objectiu que em mou és per damunt de tot poètic, un intent de pintar
la quotidianitat de colors vius i de convidar-vos a conèixer el vostre nombre màgic i
compartir-lo. L’exposició busca la vostra complicitat però això presenta una sèrie de tallers i
propostes que culminaran en una festa, la “festa de l’encontre”, un 23 d’abril al maig o al juny...
una festa que m’agradaria que m’ajudéssiu a dissenyar a través de la vostra participació, de les
vostres indicacions, gustos...avui, ara.

Benvinguts, passeu passeu...

i gràcies per venir.

Anna Farré i Llorca

TALLERS

Alfa i omega.

En aquestes tires de paper hi torbaràs escrits inicis i finals de novel·les, pots escollir-ne una o
agafar-la a l’atzar. La nostra proposta és que la facis servir com a punt de partida per escriure el
teu relat breu, conte o poesia i que una vegada hagis acabat, si vols, el pengis a la paret.

En aquesta caixa hi trobaràs contes breus, en pots triar un o agafar-lo a l’atzar. La nostra
proposta és que la seva lectura t’inspiri per crear una il·lustració. Si ets d’aquelles persones que
afirmen que no saben dibuixar, o et fa vergonya o el teu grau d’exigència per fer-ho bé no et
permet gaudir de l’experiència, et proposem que et deixis anar i pintis amb els ulls tancats o
amb la mà que no fas servir normalment, si t’agrada dibuixar també pots provar de fer-ho
d’una forma inusual i deixar-te sorprendre, fes-ho com vulguis. Sigues lliure per fer-ho com més
t’agradi i en acabar  et convidem a penjar la teva obra a la paret.

En aquesta bossa hi trobaràs una sèrie d’objectes, et proposem que n’agafis un sense mirar i
que a través del tacte hi entris en contacte, posant atenció a la seva textura, forma... que
imaginis de quin color és... com és en general. No és important encertar què és, si no que el
que et proposem és que a partir d’ell escriguis una història breu convertint-lo en el
protagonista. Si vols també pots dibuixar-lo tot imaginant-te’l. En acabar et convidem a
penjar-ho a la paret.



Et convidem a jugar a cartes, per fer-ho heu de ser com a mínim dues persones. En la capsa hi
trobaràs tot de cartes diverses, de diferents baralles barrejades. Per començar podeu
barrejar-les i repartir-ne cinc per a cada u. Una vegada repartides heu de decidir qui comença i
l’ordre de participació, que pot ser girant cap a la dreta. La persona que comença ha d’iniciar
un conte inspirant-se amb les cartes que li han tocat, escollint-ne una i convertir-la en
protagonista. Ha de deixar la història oberta perquè la persona que té al costat la pugui
continuar, novament a partir de les seves cartes, d’una en concret altra vegada. La carta
utilitzada en cada ocasió es deixarà damunt la taula, com a mínim heu hagut de fer servir la
paraula que il·lustra la carta una vegada. Les intervencions han de ser prou llargues per fer
avançar el relat Heu d’aconseguir quedar-vos sense cap carta. Si en algun moment, algú no sap
què dir, pot deixar passar el torn però haurà d’agafar una nova carta de les sobrants. Heu
d’aconseguir tancar la història, mirar que tingui un final clar. En acabar, si uns ve de gust podeu
escriure-la i penjar-la o fer-ne un dibuix, un còmic, una auca...

Et convidem a escriure sobre el teu “nombre màgic”, ens agradaria que ens expliquessis com el
vas adoptar i les situacions en que s’ha fet present. Per quina raó el vas escollir, com t’ha anat
acompanyant... i en acabar que pengis el relat a la paret.

Et convidem a escriure una carta d’amor, pot ser a una persona concreta, a tu mateix@, a una
part del teu cos, a un poble, un país, un objecte... Una carta d’amor adreçada al que o a qui tu
vulguis i en acabar que la pengis a la paret. ( Si ens deixes l’adreça apuntada, nosaltres
l’enviarem)

OBJECTIUS

- Presentar el nombre 23 des d’una perspectiva simbòlica  com a nombre d’encontre.

- Donar a conèixer el significat d’algunes tradicions i expressions culturals que guarden
relació amb el 23, en concret la Diada de sant Jordi

- Invitar a les persones a participar de forma activa.

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Com hem avançat en la introducció, el nostre projecte consisteix en un esdeveniment cultural
de to festiu, pensat especialment per la diada de Sant Jordi, dia 23 d’abril donat que tot gira al
voltant del nombre 23 i de les seves diverses significacions al voltant de l’encontre.

Hem dissenyat l’esdeveniment en diversos apartats on la gent hi podrà participar de forma
activa, o be assumir un paper més d’espectador en funció de les seves inquietuds o interessos.

A continuació, seguint el fil del paràgraf anterior, desglossarem els diferents apartats i
especificarem els continguts de cada un d’ells.

Exposició:



En aquesta secció hem pensat projectar fragments de les pel·lícules esmentades en la
introducció on el nombre 23 apareix de forma simbòlica com a nombre d’encontre.

- Nadie me quiere Doris Dorrie

- Serendipity Peter Chelsom

I també presentar obres que mostren de forma creativa les sincronicitats que ens han portat a
considerar el 23 com un “nombre màgic” des del punt de vista de l’encontre i que hem tingut
en compte breument en la introducció.

- El món groc. (Groc. Definició: Es diu de la persona que és especial a la teva vida. Els
grocs estan entre els amics i els amors. No cal veure’ls massa sovint o mantenir-hi el
contacte. (...) groc és la paraula que defineix aquella gent que us canvia la vida (poc o
molt) i que potser tornareu a veure o potser no. (...) pag 126 i 127 El món groc, Albert
Espinosa). Ho farem mitjançant un mapa del món i xintetes de colo groc algunes
clavades i d’altres que podrà clavar la gent amb el nom dels seus grocs

- Taula periòdica ressaltant el vanadi, element de nombre atòmic 23, i la deessa
Vanadia i altres divinitats de l’amor, la fertilitat... en un cub.

- Joc de l’oca, la casella 23 correspon a l’Oca. Explicació simbòlica del joc i de la casella
en concret.

- Representació 23 cromosomes que aporta cada membre de la parella.

Espai Sant Jordi:

- “Rosa és una rosa és una rosa” Gertrude Stein. Rosa Petit príncep. Explicació rosa de
Sant Jordi. Fragments poemes roses.

- Llibres. Intercanvi de llibres. (Opció escriure dedicatòria).

- Escriptura de relats de forma compartida ( cadàver exquisit) i també de forma
individual mitjançant cartes baralla francesa (cors) i d’altres com a font d’inspiració.

- Cartes d’amor. Poesia d’Alvaro de Campo ( Fermando Pessoa) sobre les cartes d’amor i
instal·lació  per contenir cartes.

Petons de pel·lícula

TH...

End ( Raymond Pettibon)

Projecció petons final pel·lícules, 23 escenes.

OPCIONAL

Tallers: Donat que en moltes exposicions hi ha un espai per la realització d’activitats adreçades
als infants, nosaltres proposem ampliar l’oferta i oferir també activitats per adults.

Il·lustració dels relats fets pels visitants i/o de contes breus.

Cal·ligrames d’alguns dels poemes



Taller de pintura creativa

Conte contes i creació de contes utilitzant cartes com a font d’inspiració

Elaboració creativa de roses

Punts llibre

Cloenda: amb música, lectura de poemes i relats de la gent que hagi participat, opció d’àpat
significatiu i gravació  petons participants. ( pot ser el dia indicat per oferir els tallers)

Durada: Hem pensat que la durada sigui d’una setmana i que el darrer dia coincideixi amb el 23
per tal que la cloenda tingui un caire més festiu i de recollida i tancament.

Roses. Una rosa és una rosa és una rosa Gertrude Stein. Rosa petit príncep instal·lació

Fragments poesies sobre roses Joan Vinyoli, Salvador Espriu, Salvador Perarnau....

He vist unes roses – d’un vermell pujat,
D’un vermell negrós, - d’un vermell morat.
Penjaven gronxant-se – del mur d’un jardí:
Ningú les pot heure, - no es poden collir.

Són les roses lliures – de la servitud:
Són les roses franques, - no paguen tribut.
Ni de baix s’abasten – ni de dalt estant:
El gipó ni el gerro – no s’en gaudiran.

Brillar al sol veuran-les – des de lluny la gent,
Donaran la flaire – al bon grat del vent;
Mes cap mà atrevida – les apomarà
Ni alenada humana – les mustigarà.

No com les flors altres, - són de qui les vol:
Són lliures, són pures, - són del vent i el sol.
Passaran la vida – gronxant-se i rient,
I abrusades se les emportarà el vent.

                                       Joan Maragall

Intercanvi de llibres amb dedicatòria

Cartes d’amor mur i Fernado Pessoa


