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Els avenços
aconseguits

en les últimes
dècades estan

trontollant

LAURA FANALSGIRONA

■La coreògrafa i directora María
Pagés estarà acompanyada a l’es-
cenari per quatre bailaoras, qua-
tre bailaores i set músics en di-
recte. La dramatúrgia i els textos
són d’El Arbi El Harti. 

P Una oda al tiempo. Per què
aquesta obra en aquest precís
moment?
R Cal pensar-nos en el temps
present com a individus, com a
societat, com a creadors. Estem
vivint uns moments molt com-
plexos i arriscats. Els avenços
aconseguits aquestes últimes
dècades –benestar, llibertats ci-
vils, democràcies més participa-
tives–estan trontollant perquè el
món està lliscant cap a pensa-
ments més ortodoxos, més po-
pulistes, més endogàmics i això
és molt preocupant. 
P I això, com es transmet en
l’espectacle? 
R El Arbi El Harti i jo hem volgut
crear una coreograia lamenca
sobre la contemporaneïtat i so-
bre el continu i necessari diàleg
amb la memòria. Plantegem des
de la tradició lamenca una rele-
xió sobre el present en la seva di-
mensió ètica i artística i ens pre-
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guntem sobre el que està pas-
sant en el món actual perquè
l’art s’expressi com ho està fent.
Volíem revisar les llums i les in-
quietants ombres que marquen
el nostre temps i l’esdevenir de
les nostres societats. Però també
volíem parlar de l’efímer, de
l’eternitat i de la implacable irre-
versibilitat del temps sobre la
vida, el cos, el desig.
P Sent que d’alguna manera
se li escapa el temps i té la ne-
cessitat d’atrapar-lo?
R Res se m’escapa. He après a
tenir una mirada distant i equi-
librada respecte a la meva vida
i el món on visc. M’agrada la ma-
duresa i cap a on em porta. No
la canviaria per res perquè
m’aporta la necessària serenitat
per situar-me en el meu temps
i en aquest planeta meravellós,
que hem de cuidar com un bé
preciós i per això espero que tre-
ballem perquè no ens torni a
caure a sobre com ja ha fet en re-
petides ocasions.
P A partir d’una idea –en
aquest cas, el temps–, com de-
senvolupa el seu procés crea-
tiu?
R Els processos creatius són
moments meravellosos. En el
meu cas, que treballo amb El
Arbi, que és també el meu marit,
és amè i divertit, com si fos un
joc al que tornem sempre amb
gust i que va creixent cada vega-
da més i va precisant més juga-
dors que fan que la cosa es faci
cada vegada més interessant i
més intensa. El procés arrenca
amb una idea que es transforma
en diverses idees i aquestes en
més idees que cal anar desbros-
sant perquè quedin les millors
per després ilar. Som com tei-
xidors de catifes que treballem
amb un equip de persones
apassionades per la seva feina i
que hi dediquen moltes hores.
P Què pot esperar el públic
d’aquest espectacle?
R Un espectacle coreogràic i
dramatúrgicament potent i
rodó. Com ens va dir un amic,
encara que sigui un espectacle
«mataballarins», al inal aquests
surten saltant d’alegria. Una
oda al tiempo és pura energia
positiva.
PLa posada en escena és pre-

tesament minimalista. A què
obeeix aquesta decisió?
R El temps és pura geometria
sagrada. Res en ell sobra. És an-
tibarroc per essència. L’esceno-
graia recull aquest esperit, o al-
menys ho intenta.
P Descriu Una oda al tiempo
com una relexió sobre el
temps i la contemporaneïtat,
tot i que adverteix que no exis-
teix res contemporani si no
està «en constant diàleg amb
la tradició». Com s’aconse-
gueix, aquest diàleg?
R La veritat per a nosaltres tot
s’inicia i s’extreu de la tradició,
que no és una cosa ni marmòria
ni immòbil. Nosaltres mateixos,
amb les nostres idees i els nos-
tres pensaments, els nostres
costums, modes i cultures, amb
les nostres certeses sobre nosal-
tres mateixos i els nostres dub-
tes i fragilitats, no som més que
una baula en l’herència d’una
tradició que no deixa de fer-se
preguntes per trobar un sentit. I
és precisament aquest qüestio-
nament el que constituiria la
contemporaneïtat, que és en
deinitiva un breu instant dins
de l’ininit procés de l’esdevenir.
P Quin moment creu que viu
el lamenc espanyol?
R Mai ha estat tan vigorós i viu
com avui. Això no treu que hau-
ríem de tenir en compte certs
aspectes que s’haurien de pren-
dre seriosament com l’educació
i la formació, que és l’única ma-
nera que tenim per perpetuar
en un món el taló d’Aquil·les del
qual és la transmissió de conei-
xement i la formació. Per això és
fonamental que el lamenc re-
plantegi la seva naturalesa indi-
vidualista i una mica desafortu-
nadament endogàmica. Crec
que hem de obrir-nos més: veu-
re, observar i escoltar més.
P No serà la primera vegada
que actua a Peralada. Què sig-
niica tornar a aquest festival?
R És tornar a casa meva, casa
nostra, al costat dels nostres. És
un festival meravellós perquè
l’equip que el concep i gestiona
és meravellós. Tenim un pensa-
ment especial a la memòria de
Carmen Mateu, que ha estat
una gran dama i ho seguirà es-
sent.

BAILAORA. El Festival de Peralada oferirà
demà l’espectacle «Una oda al tiempo», de la
bailaora i coreògrafa María Pagés. L’artista
interactuarà dalt de l’escenari amb la seva
memòria lamenca a través d’una coreograia
que parla de l’efímer, la permanència o
l’eternitat. 

María Pagés

DdG L’ESCALA

■ El conjunt arqueològic d’Em-
púries acollirà aquest dissabte
una nova edició de Familiaria,
que portarà noves recreacions
històriques, la visita en D al fò-
rum romà, l’espectacle Drakonia
de carros de cavalls, música a cà-
rrec del saxofonista Llibert For-
tuny, tallers i jocs durant tot el
dia. 

Des de les deu del matí ins a
les vuit del vespre, s’organitzaran
tallers i activitats de recreació
històrica adreçats a nens i nenes.
En total, s’oferiran una vintena
de tallers i activitats pensades
per a infants de totes les edats. Al-
guns dels tallers estaran relacio-
nats amb la història, com ara els
tallers d’arqueologia, amulets i
joies romanes, mosaics, ceràmi-
ca, cistelleria, jocs romans o gas-
tronomia romana, mentre que
d’altres estaran dedicats a temà-
tiques diverses com el de bom-
bolles de sabó, taller de percus-
sió en anglès o pintacares. Al-
guns dels tallers es podran fer
sense inscripció prèvia, mentre
que per als altres caldrà registrar-
se el mateix  de juliol al jaci-
ment. 

Pícnic i «food-trucks»
Familiaria és una activitat orga-
nitzada pel Museu d’Arqueolo-
gia de Catalunya-Empúries i la
productora Pistatxo Produc-
cions (productora del Festivalot
de Girona). Amb l’entrada es po-

drà accedir al recinte arqueolò-
gic durant tot el dia, amb l’opció
de poder dinar als seus jardins
fent un pícnic o aproitant les
«food-trucks» que s’hi instal·la-
ran. Aquells que ho destigin tam-
bé podran sortir i tornar a entrar
al recinte per anar a la platja o vi-
sitar els voltants del jaciment.

El preu de l’entrada anticipada
és de dotze euros, mentre que a

taquilla seran quinze. Els me-
nors de cinc anys, però, tenen
entrada gratuïta. 

Familiaria forma part del pro-
grama Viu el Patrimoni, que or-
ganitza cada estiu l’Agència Ca-
talana del Patrimoni Cultural de
la Generalitat amb l’objectiu
d’apropar el patrimoni cultural a
la ciutadania, per tal que desco-
breixi de manera diferent alguns
dels seus museus, jaciments i
monuments d’arreu de Catalun-
ya a partir d’iniciatives culturals
diverses. 

Familiaria tornarà a
Empúries aquest dissabte

S’organitzaran recreacions històriques,
la visita en 3D al fòrum romà, espectacle
de carros de cavalls, música, tallers i jocs

Tallers, en una edició anterior 

de Familiaria. ANIOL RESCLOSA  

DdG SANT ANTONI DE CALONGE 

■ La Cantada d’Havaneres i Bo-
leros de Sant Antoni arriba a la
seva quarta edició aquest cap de
setmana, per al qual s’han progra-
mat dues nits seguides de música
amb les actuacions dels grups
Port Bo, Montgrins, Peix Fregit,
Neus Mar i Arjau. Enguany, la
cantada estarà dedicada al músic
i compositor calongí Ricard Vila-
desau, en commemoració al cen-
tenari del seu naixement. 

La Cantada
d’Havaneres 
de Sant Antoni,
dedicada a
Ricard Viladesau

DdG CALELLA DE PALAFRUGELL 

■ El Festival de Cap Roig ha
programat un segon concert
de Pablo López per al dilluns
 d’agost. L’artista va esgotar
ja les entrades per al primer
concert, que es farà el dia .
En total, el festival ha venut ja
. entrades, havent-se es-
gotat en concerts com Texas,
Sting&Shaggy, Antonio Oroz-
co, Morat, James Blunt o Sergio
Dalma, entre altres. 

El festival 
de Cap Roig
programa un
segon concert
de Pablo López 


