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La companyia Impàs Dansa,
formada per les germanes Elena i
Neus Masó, presenta dissabte i
diumenge a La Planeta el seu nou
espectacle, Show, en col·laboració
amb Mim Juncà, que n’ha realitzat
el vídeo, la creació i les il·lustracions

The show must go on?
El xou sempre ha de continuar, peti

qui peti.
A Showhi ha un amor que finalitza.

L’amor sempre s’acaba?
L’amor no s’acaba, es transforma. 
Ni es crea ni es destrueix, com l’e-

nergia?
He, he, exacte. L’amor va canviant d’es-

tat. Té diferent aspecte depenent del mo-
ment en què t’enxampa. O sigui que no
s’acaba sinó que es va renovant.

Molt optimistes les noto... Isadora
Duncan, ballarina com vostès, asse-
gurava que l’amor pot ser un passa-

temps i una tragèdia.
I també diuen que de l’amor a l’odi hi

ha només un pas. Quan hi ha molta con-
fiança amb una persona costa tan poc
enfadar-s’hi com riure amb ella.

La solitud és el millor estat, tal com
pensa la protagonista de Show?

Encara que sigui un tòpic, és molt mi-
llor estar sola que en mala companyia.
Per estar amb algú que t’amargui la
vida, millor estar sola a casa.

És creativa, la solitud?
La solitud és molt sana, tothom l’hau-

ria de viure en un moment o altre de la
seva vida.

És millor deixar algú o que et deixin?
Quan deixes algú, en el fons t’ho pa-

ses malament. Quan et deixen, el que et
passa és que la situació et xoca, espe-
cialment si no ho esperaves. Passar-ho
o no malament, depèn molt de les cir-
cumstàncies.

Algú va dir una vegada que les rela-P
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«La solitud és molt
sana, tothom l’hauria
de viure en algun
moment de la vida»

Elena i Neus Masó
cions, igual que les festes, s’han d’a-
bandonar en el punt àlgid, quan
millor t’ho estàs passant.

Hi estem totalment d’acord... però
és molt arriscat, perquè potser mar-
xes quan encara havia d’arribar el
millor (riuen).

Marxar ballant és una bona ma-
nera de dir adéu?

Marxar ballant deu ser un bon co-
miat, i més si ho acompanyes amb
una música que et faci recordar el mo-
ment.

A l’espectacle també hi té un lloc
la «felicitat enganyosa». És que n’hi
ha que no és enganyosa?

La felicitat mai no és per sempre. Ar-
ribem a tenir «nivells» de felicitat, no
una felicitat completa. Aleshores la fe-
licitat pot ser enganyosa si ho són les
causes que la provoquen. Però al
moment en què la vius no la veus en-
ganyosa, en tot cas ho serà al cap del
temps, si t’adones que et van estar en-
ganyant. O pitjor encara: que és un
mateix qui es va estar enganyant.

Una bona manera d’arribar a
aquesta felicitat és la dansa?

Per nosaltres sí, ballar és la nostra
forma de viure, és la forma d’expres-
sar emocions i sentiments.

A Girona hi ha riu i ànecs en lloc
de llac i cignes. La dansa se’n ressent?

A Girona la dansa està començant
a agafar força, en bona part gràcies a
la feina dels professionals. Els ànecs
s’estan convertint en cignes... I que
consti que els ànecs ens encanten!
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«A Girona la
dansa està
començant a
agafar força, en
bona part
gràcies a la
feina dels
professionals»

Elena i Neus
consideren que la
felicitat mai no és
per sempre, sinó
que n’hi ha
«nivells»
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l’Empordà la vida és
una làmina gruixuda
entre la terra i cel, mo-
delada amb pedres i re-

cords, mots i dates. S’estén i pivota
des de diversos punts de la plana,
un d’ells és la vila dels comtes de
Peralada. Els merlets del seu cas-
tell semblen formar part dels en-
granatges de la història i els noms
dels carrers que l’envolten evo-
quen sons d’un passat forjat per
il·lustres senyors i discrets arte-
sans, reis savis i pagesos murris.

En dues portes del castell gaire-
bé contigües, es poden llegir uns
lemes sobre les llindes que resu-
meixen gairebé tota l’essència del
poble: «Dei Gratia» i «Casino».
Mentrestant, en un solar abando-
nat, l’ajuntament recomana a tra-
vés d’un cartell plantat a terra, no
donar de menjar als gats de la via
pública. Però avui no és un dia de
gats, la força del vent porta un rui-
xim de pluja que, de lògica, hauria
de caure en altres contrades. Les
dones que surten de missa s’abri-
guen i s’afanyen, i miren de reüll
cap un cel net de núvols, inundat
del blau empordanès de precepte.

El barri vell de Peralada és un
garbuix de cases que han après a
conviure entre elles al llarg dels
segles. Darrere de cada finestra et
sotgen uns ulls vigilants i la gent
pel carrer et mira amb el senti-
ment entendrit de qui està de tor-
nada de tot.

Ramon Muntaner va néixer en
una casa d’aquestes, on s’hostatjà
també per una nit el gran rei Jau-
me. Animat per aquest primer re-
cord d’infantesa, Muntaner escri-
gué la seva Crònica dels Reis d’A-
ragó, la darrera frase de la qual es
podria gravar a la sortida del Casi-
no de Peralada: «E tots viurem
alegres, e pagats, aytant com en
aquest mon vixcam. Amen».
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