
 

 

Dues cultures,dues mirades, dos anhels...o potser només un? 

El desig d'entendre el món a través de les paraules, 

d'aproximar-se, de seduir-lo, de conéixer’l... 

Dues llengües es troben per compartir sons i experiències, 

aromes d’aquí i d’allà, de vegades distants, de vegades propers. 

 Contes, poemes, cançons per arribar una miqueta més endins del cor.

 

 



           Ali el Aziz  

 

Em dic Ali, soc de Marroc; d'un lloc on la paraula té un pes important sobre la 
vida social. Encara la meva gent es cura amb la paraula. El narrador d´històries es un 
curandero. El meu avi deia que l'ànima de L’ UNIVERS  és la paraula. I cada vegada 
que pronunciem una paraula, l´univers s´infla com un globus. 

Shahrazad va curar l´ànima del rei Shahraian gràcies a les belles històries que 
ella li va contar durant mil i una nit. Cada paraula que escoltava el rei Shahraian, dels 
llavis de Shahraza, penetrava fins la seva ànima i la movia amb tanta intensitat que la 
feia volar, vibrar, ballar, emocionar i despullar com un arbre a la tardor, per tornar a 
néixer i veure l´amor per  primera vegada....... 

M´agraden molt les històries orientals que explico perquè són plenes de 
saviesa, de realitat, d’anècdotes, d’ endivinalles, de poesia , de colors vius, de música i 
aromes . I que sempre comencen amb:  

Kan ya makan fi quadim e- zaman.......... 

 

 

 

 

 



                   Elena Codó 

 

 El meu nom és Elena, nom d’origen grec, encara que jo sóc d’un país no molt 
gran al que anomenem  Catalunya i que conviu amb un altre més extens al que 
anomenen España. El meu pare és català i la meva mare va néixer a Andalusia, així 
que van barrejar-se en els meus gens dues cultures, dos sentiments, dos idiomes, dos 
maneres de riure...tot i que a vegades aquestes dues cultures tan properes es senten 
estranyes una de l’altra i recelen, crec que en el fons del seu cor s’estimen com a 
germanes. Encara que mai ho arribin a admetre perquè són ben caparrudes totes dues.  

 Crec que des de ben petita tinc un desig que ha guiat les meves passes fins al 
que sóc avui: vull que la gent sigui feliç. Explico contes, escric històries, faig el pallasso 
i a vegades em pregunto: ¿què hi faig aquí, amb aquests nervis,davant de tanta gent 
disposada a escoltar-me? Crec que en el fons només es tracta d’això: de veure la gent 
somriure relaxada oblidant-se dels desacords i les disputes que els separen. 

Així que per mí narrar potser sigui crear aquests ponts d’unió entre els cors. 
Ponts oblidats o trencats o desconeguts o anhelats... I tot comença amb un: 

 “Vet aquí una vegada.........” 

  

 



     Alí i Elena, Aromes 

 

 Ens vam trobar un dia per casualitat a la fronterar entre Orient i Occident, ens 
vam conéixer i parlant parlant vam descobrir que teníem dues coses en comú: erem 
trobadors errants i teníem un gran olfacte afamat de nous aromes per descobrir. Així 
que vam decidir iniciar una petita-gran aventura: ¿Per què no barrejar una miqueta 
de les nostres essències dins la cassola de les paraules i cuinar un plat senzill, ric i molt 
nutritiu? I així va néixer Aromes. 

 “Aromes” és un espai ambigu on ens reunim amb l’espectador per oferir-li el 
millor de nosaltres, contes que han traspassat la frontera del temps, cançons que 
brollen de l’ànima mateixa del món, poemes que uneixen pobles, històries que ens 
expliquen, que ens emocionen i que volem compartir. 

 Som dues persones que expliquen i interpreten, barrejant  teatralitat i narració 
amb el nostre cos i la nostra veu com a instrument. És un espectacle viu perquè els 
aromes canvien i es transformen contínuament. Bevem de la vida que ens envolta, del 
bagatge que transportem, de les il·lusions que projectem intentant arribar al que 
escolta a través de tots els seus sentits.  

   


