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ÍNDEX D’IMATGES (PER ORDRE D’APARICIÓ)

L0 Amateurs
 Dibuixos sobre paper. Peça participada pels alumnes del Batxillerat 

Artístic de l’Institut Josep Brugulat de Banyoles. 

L1 L de Plató
 Vinil translúcid, escultures de materials diversos i focus. Videoacció, 

enregistrada a la Fundació Valvi en l’obertura de l’exposició.

L2 Lluminosa
 Localitzacions d’una escultura lluminosa a Banyoles (estany, 

puig de Sant Martirià, Teatre Municipal i Barri Vell) i Fontcoberta 
(L’Artiga). Fotografies de Sergi Batlle.

L3  50 L
 Grup escultòric de 4 volums de 50 litres. Fusta, material vegetal 

dessecat, ferro, argila, terra, escaiola i herba. Video de l’acció.

L4 Memòria rovellada
 Estenedor de ballesta, rentadora especejada, set fulles de paper 

fet a mà de Sastres Paperers gravats amb óxid de ferro, pinces de 
fusta.

L5  L’arbre caigut
 Pruner sec sense escorça, escala i fotografies.

L6 Picar L freda
 Enclusa de l’avi, planxa de ferro negre, rodons de ferro polits (de 

l’obra Camins interiors de 2009 presentada a la mateixa sala) i 
gravació sonora.

L7  Projecció personal
 Composició de quatre autoretrats fotogràfics.

L8  Sudaris
 Conjunt de nou pintures acríliques sobre tela crua de cotó.

L9 S M L XL XXL
 Grup de bastidors en forma de L, de cinc tamanys, amb tela girada 

(de l’obra Camins interiors de 2009 presentada a la mateixa sala) i 
pintura sobre paret.

L10 Blocs de L
 Nou blocs de dibuix oberts sobre perfils rodons de fusta.

L11  L d’aigua
 Projecte-ficció ubicat a l’aigua de l’estany de Banyoles. Plànols i 

simulació fotogràfica.

HAN PARTICIPAT EN EL PROJECTE L
Jaume Geli, Sergi Batlle, Oriol Palmada, Eva Vàzquez, alumnes 
i professors del Batxillerat Artístic de l’Institut Josep Brugulat 
de Banyoles (Sara Ahiayouch, Eva Almirante, Abril Batlles, 
Lia Cáceres, Mina Cansiz, Aina Casasaltas, Jan Jankiewich, 
Iman Laaouani, Ferran Mateos, Marina Parera, Ainoha Pintor, 
Sara Ramos, Cristina Rojo, Laura Segura, Esteve Tarrades, 
Assumpta Planas, Imma Trias, Josep Masdevall, Judith 
Romans i Joel Bech) 

HAN COL·LABORAT AMB EL PROJECTE L
Ajuntament de Banyoles, Jaume José Busquets, Josep i Rosa 
de l’Artiga, Marta Amela, Anna Mas, Xavier Pérez, Miquel 
Aguirre, Núria Planes, Koko Nadal, Júlia Geli i Sara Geli. <

L

L’interval de temps d’un any s’intueix en una alteració petita en 

la xifra de l’edat, de la mateixa manera que pot marcar amb un 

leitmotiv el treball creatiu diari. Jaume Geli es regala el Projecte L 

en celebrar els seus 50 anys, i ha treballat els 365 dies (de febrer 

de 2017 a febrer de 2018) fins a arribar als 51 anys en un seguit 

d’intervencions artístiques en què la formalització d’aquesta L 

(cinquanta en xifres romanes) es converteix en un punt de sortida 

per desplegar la seva obra.

Rere l’aparença formal del treball que us presenta es pot intuir 

l’eix sobre el qual rota realment el Projecte L: la intersecció 

d’acotació temporal i creativitat o, si es vol, la fusió de viure i crear. 

En l’interval d’un any les idees han madurat a conseqüència del 

pes de la seva existència, i no de la necessitat de l’artista. El repòs 

dels pensaments ha estat el preàmbul necessari a tota producció 

posterior. Sovint l’han acompanyat un desig i una preocupació: no 

començar allò que no podia arribar a ser, tot i no tenir del tot la 

certesa que allò iniciat arribaria a ser.

L’entorn escollit l’ha ensenyat a ser pràctic en l’ús immediat dels 

recursos; a observar els ritmes de descomposició, mutabilitat i 

renaixement de molts elements; i a quedar especialment fascinat 

per aquells de ritme extremadament lent, per aquelles entitats 

en què la petja temporal és mesurable en setmanes o mesos. La 

seva selecció i ús han estat claus per incorporar també materials 

que ja havia utilitzat en exposicions anteriors, concretament en 

Interiors infinits, en aquesta mateixa sala l’any 2009. Els recupera 

de la mateixa manera que vol donar una segona vida a moments 

autobiogràfics: la connexió temporal amb l’ofici de l’avi i del pare, 

que evoca el fet de picar el mall a l’enclusa; la marca rovellada 

de moments més incerts, i la seva gestió, en forma de procés de 

rentat; la redescoberta molt propera en el temps d’un paisatge 

sovintejat, amb el tall del bisturí sobre el paper; la agonia poètica 

d’un pruner, un relat existencialista en terres de Fontcoberta; 

i finalment, el peregrinatge per les quasi foscors de paisatges 

banyolins, exteriors o interiors, urbans o rurals, però definitivament 

deshabitats, on la L projecta una perfilada llum solitària.
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A la Fina Julbe, la meva mare.



Albrecht Dürer va dibuixar-lo en un gravat sense haver-ne vist mai cap. 

Eugen Ionescu li va dedicar una obra de teatre que en realitat parlava d’una 

altra cosa. Per Salvador Dalí era una persistent obsessió -una més-, que feia 

girar el desig concèntricament, castament, al voltant d’una banya miraclera. 

Però és l’assagista Eliot Weinberger qui ofereix la història més detallada del 

rinoceront en un dels capítols d’Una cosa elemental, en el qual enumera els 

vuit primers exemplars d’aquest mamífer mil·lenari que van arribar a Europa 

entre el 1515 i el 1799: dos segles de fascinació i estupor davant una bèstia 

tan ignota, que el més exacte que se’n va poder dir era inevitablement 

contradictori: que Déu habitava als plecs de la seva pell rasposa i que la seva 

docilitat era semblant a la d’un porc. La majoria de referències exalçaven la 

seva pesantor antediluviana, el seu cobriment de col·lagen cuirassat, la seva 

exòtica lletjor, reproduïda en infinitat de joies i articles de saló, però també 

la seva mansuetud exasperant, el seu caràcter melancòlic i trist. Fins que un 

diari de l’illa de Hawaii va fer-ne el millor retrat a mitjan segle XIX, poc abans 

que comencés a extingir-se a tot Euràsia en mans dels caçadors furtius. El 

rinoceront seria, segons aquest decàleg hawaià, una bèstia grossa i feixuga, de 

cames curtes i morro llarg enforcat per una protuberància dura, sense os, que li 

serveix per defensar-se de lleons, tigres i elefants. Malgrat la seva corpulència 

gegantina i feroç, s’alimenta a penes de matolls, canya de sucre i esbarzers 

punxeguts, i en poques coses obté tant de plaer com rebolcant-se als bassals 

enfangats, com els porcs, amb els quals també comparteix, pel que sembla, un 

intel·lecte ínfim. La seva “desmesurada estupidesa”, constata l’article reproduït 

per Weinberger, li impedeix trobar cap avantatge a viatjar en companyia, ni 

tan sols la d’altres rinoceronts, de manera que, havent aplegat un conjunt de 

dades tan poc profitós, un es preguntava, una mica decebut: “I, llavors, per què 

va ser creat, el rinoceront?”

Els primers rinoceronts que van poblar la Terra, diuen que eren com cavalls petits 

i, a diferència dels seus voluminosos descendents, no havien desenvolupat 

cap classe de cornamenta i, en canvi, sí una certa agilitat en carrera. Jaume Geli 

té un cavall. El deixa pasturar també en una cleda on trota i es rebolca tot sol. 

Ara és un animal vell, potser no serveix ni per llaurar. Així doncs, per què tenir-

lo? Per què alimentar-lo i anar-lo a veure i raspallar-li la crinera? No permeteu 

mai que ningú us formuli aquestes preguntes: aboquen al precipici, a la foscor 

impenetrable de l’origen del món, al primer cruixit que va travessar el no-

res i va escampar-hi l’enigma reverberant d’un so. Us portaria a preguntar-

vos sobre el perquè de la vida, o sobre l’amor, la lleialtat, el respecte. Sobre 

la barreja d’orgull i aflicció amb què guardeu les eines de forja de l’avi o les 

restes d’una rentadora calcinada. Res de tot això no té resposta, a menys que 

cregueu en rituals màgics, com els asteques, que confiaven a renovar el cicle 

de la vida plantant cada any l’arbre més alt i esponerós al mig d’un llac, prop 

d’un remolí perillós, on de fet acabava podrint-se. 

Jaume Geli cuida el seu cavall al mateix terreny on se li va morir una prunera.  

Les branques han adoptat una posa dramàtica, com si haguessin bregat durant 

segles contra un vendaval tempestuós semblant a les ondes enfollides d’un 

xuclador. Un vòrtex, en diria Weinberger, el remolí on desguassa l’ordre de 

l’univers. El vòrtex venera el moviment circular i genera una forma propera a 

l’hèlix, al contrari de l’angle, que és rígid i obtús com una banya de rinoceront. 

O com una ela, la grafia al voltant de la qual diuen que s’organitzava tot l’alfabet 

dels mandeus, segons els quals “cada lletra sorgia de l’anterior i l’alabava”, 

en una seqüència regida per l’encantament sonor més que per cap lògica 

gramatical. En la numeració romana, la ela correspon al cinquanta, l’edat que 

ja ha conquerit Jaume Geli, la màxima expectativa de vida dels rinoceronts. 

No és el símbol d’una fita existencial, sinó un signe, una forma sense os que 

pot portar-se a passejar, lleugera com un paravent, per carrers familiars fins a 

dipositar-la al mig d’un llac, o una absència, més aviat, que s’ha de perseguir 

escarbotant a terra o propiciant que es manifesti en una taca de rovell o l’halo 

d’una ombra. Un angle és un instrument perfecte per mesurar el terreny, però 

també la forma que més s’adapta al nostre cos, per seure-hi o reclinar-s’hi a 

pregar, i en acabat rebolcar-s’hi, com un rinoceront a les basses de fang, fins a 

assecar-les i deixar-hi les marques endurides de la pell, tot d’estries ondulants 

que venen de molt lluny, que no tenen fi, hipnòtiques com un vòrtex al desert.

Melancolia del rinoceront Eva Vàzquez
h i s tO r i A D O r A D e l’A rt
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Jaume Geli 
Banyoles, 1967.
llicenciat a la Facultat de BBAA de Barcelona el 1990.

El Projecte L m’ha despertat el record 
d’altres manifestacions artístiques, 
algunes individuals, d’altres compartides, 
amb les que podria i podrieu trobar 
connexions amb el treball que ara us 
presento. Cap semblança és casual.

Són aquestes: Terra incògnita (2014, 
Museu Darder de Banyoles), Interiors 
infinits (2010, Fundació Valvi), Com a casa 
(2007, Sala Municipal El Tint de Banyoles), 
Recreacions (2001, Sales Municipals La 
Rambla de Girona), Topografies (1999, 
Espais Centre d’Art Contemporani de 
Girona), Paratge Pintoresc. Intervencions 
a l’estany de Banyoles (1997, estany 
de Banyoles), Res a dir (1996, Casa 
de Cultura de Girona), Habitat. Un 
muntatge domèstic (1995, Espai 1929 
de Banyoles), Catàleg (1995, Casa de 
Cultura de Girona), Documental (1993, 
Sala d’exposicions Club XX de Banyoles), 
Dissabte a les quatre (1991, Museu-
Església de Castellfollit de la Roca).L10
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MEMÒRIA PERSONAL 
Projecte L  Jaume Geli
Del 27 De FeBReR al 31 De maRç De 2018

eSPaI D’aRT meRCÈ HUeRTa I Sala mIQUel maRTÍ I POl

FUNDaCIÓ ValVI

EDITA Fundació Valvi / DIRECCIÓ Maguí Noguer
DISSENY GRÀFIC Jaume Geli 
FOTOGRAFIA Sergi Batlle, Oriol Palmada, Jaume Geli
IMPRESSIÓ Palahí / Dip. Leg. GI-204-2018

DARRERES EXPOSICIONS:

76.  EXPOSICIONS DE MADURESA: NÀUFRAG BONAVENTURA ANSON
77.  MEMÒRIA PERSONAL: LA PINTURA EXPANDIDA PERE BELLÈS
78.  L’ESSENCIAL ÉS MIRAR. CLASSE MAGISTRAL MERCÈ HUERTA
79.  MEMÒRIA PERSONAL: EL CEMENTIRI MARí EVDOkIM PEREVALSky
80.  TRACES JORDI GICH
81.  ALBERTO FABRA (I), EL DESCOBRIMENT. ANyS 50-60
82.  ALBERTO FABRA (II), EL DESCOBRIMENT. OBRA CINÈTICA ANyS 70
83.  JOHN MORRISON
84.  FITA 90
85.  MEMÒRIA PERSONAL: FRONTERES, CONTRABANDISTES, vIATGES
 I ATERRATGES  PEP CAMPS

Gran Via Jaume I, 42 bis · 17001 Girona · Tel. 972 22 65 27 · www.fundaciovalvi.cat
HORARI: · DE DILLUNS A DIVENDRES DE 6 A 2/4 DE 9 DEL VESPRE
 · DISSABTE DE 2/4 DE 12 A 2/4 DE 2, I DE 6 A 2/4 DE 9 DEL VESPRE
 · FESTIUS TANCAT

Fundació Valvi


