
 
 

Benvolguts alumnes de l’Escola Baró de Viver! 

Estic encantat  de poder contactar amb vosaltres. Fa temps que ja 

volia fer-ho però com que tot just acabeu de començar el curs he 

pensat que estàveu molt ocupats amb l’inici de les classes.  

Bé, jo sóc en Fabià  i us he conegut gràcies a una pallasso que es 

diu Coloraines i que m’ha parlat molt de vosaltres. He estat 

mirant el vostre bloc Barolució i m’he adonat  de la tasca tan 

meravellosa que feu com a escola solidària. És per aquest motiu 

que em poso en contacte amb vosaltres. 

Resulta que tinc un amic que em té molt preocupat des de fa ja 

molt temps. He intentat ajudar-lo de moltes maneres però no me’n 

surto. 

Bé ara us explicaré el que li passa . Al Geni Barry des de ben petit 

ha estat un gran enamorat de la música. Quan es va fer gran va 

decidir que volia dedicar la seva vida la música i a ajudar a les 

persones a experimentar les sensacions tant especials i 

meravelloses, que ell vivia amb la música dia a dia.  

En Geni va estudiar de valent al conservatori de música i es va 

especialitzar en gènere del Jazz amb el vibràfon i la marimba. 

Desprès de tocar amb grans orquestres del Jazz , va decidir 

emprendre un llarg viatge arreu del món per donar a conèixer la 

seva música. 

Va iniciar el seu viatge anant a Mèxic, Síria, Irak, Egipte, 

Ucraïna, Palestina,etc. En tots els seus viatges va realitzar molts 

concerts amb l’esperança de millorar la qualitat de vida de les 

persones, transmetent les intenses emocions que ens aporta la 

música.  



Malauradament en tots i cadascun dels seus viatges ha viscut 

situacions molt difícils, com guerres i conflictes entre les 

persones, que li han fet perdre l’esperança en el poder de la 

música. Fins i tot ha arribat a un punt,  en el que va decidir tornar 

a casa per no tocar mai més el seu instrument preferit, ja que 

havia perdut la capacitat de fer música.  

Ara ell està tant trist i decebut pel que ha viscut durant la seva 

vida, que ha deixat de creure en el poder de la música per generar 

sentiments i canviar la vida de les persones. És potser per això 

que  no és capaç de recordar cap de les seves cançons ni tocar els 

seus instruments preferits. 

Jo, ja fa temps que intento animar-lo i convenç-se’l que la feina 

que estava fent era molt important i que a pesar dels conflictes 

que ha viscut, la música va ser i és  un element important en la 

vida de les persones. 

Així que he provat d’animar-lo i de portar-lo a diferents concerts 

de música dels grans mestres del Jazz perquè torni a creure en la 

música , però no n’hi ha manera!  

Després de llegir el vostre bloc, tinc l’esperança que persones 

com vosaltres, solidàries i acostumades a ajudar als altres, em 

pogueu donar un cop de mà per tal que el meu amic torni a creure 

en el poder de la música i recuperi al seva sensibilitat musical i la 

capacitat de tocar i composar música. 

Si esteu interessats de debò en poder ajudar al meu amic 

necessitaria la vostra resposta el més aviat possible, ja que el cas 

és molt URGENT! 

Us podeu posar en contacte amb mi a través de la següent adreça 

de correu electrònic: genibarry@yahoo.es 


