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la peculiar visió de l’Antic Testa-
ment de Loose Collective, un ori-
ginal grup austríac integrat per 
músics, ballarins i coreògrafs que 
també es presenta aquest cap de 
setmana. Compta amb el suport 
de Modul-dance, un projecte im-
pulsat per 19 cases de dansa euro-
pees, entre elles el Mercat. H

Ajudar a connectar el públic amb 
creadors encara no gaire cone-
guts, tant nacionals com interna-
cionals, és el principal objectiu del 
festival Sâlmon, que avui aixeca el 
teló al Mercat de les Flors. Aquest 
aparador servirà propostes dels ar-
tistes més prometedors de la dan-
sa europea fins al 3 de novembre. 
Les entrades es mantenen a 6 eu-
ros, com en la primera edició, per 
incentivar l’assistència dels espec-
tadors. 
 La catalana Lali Ayguadé, ex-
membre de la prestigiosa compa-
nyia d’Akram Khan, obre la mostra 
a la Sala Pina Bausch amb Portland, 
un solo coreografiat per Marcos 
Morau, de La Veronal. «El meu per-
sonatge està sol, acaba d’arribar 
a la Lluna i des d’allà contempla la 
Terra. La forma com mirem les co-
ses és la base de la peça», expli-
ca Ayguadé, per a qui assimilar el 
moviment trencat i fraccionat ca-
racterístic de La Veronal ha estat 
tot un repte. «Hem hagut d’adap-
tar-nos, jo al seu estil i Marcos a la 
meva personalitat», reconeix en-

cantada amb la seva recerca de llen-
guatges nous. «Encara que no és un 
ballarí, Marcos sap el moviment que 
vol. Ho controla tot: des del penti-
nat que porto, la roba, l’escenogra-
fia...», explica Ayguadé, que prepara 
el seu salt al circ contemporani amb 
la companyia Baró D’Evel.
 Portland no té res a veure amb 
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En la seva recerca 
de llenguatges nous 
Lali Ayguadé balla 
el solo ‘Portland’, 
de Marcos Morau

Una ballarina a la Lluna
El Mercat presenta fins al 3 de novembre peces de prometedors coreògrafs europeus
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33 Lali Ayguadé, en un assaig de ‘Portland’, un solo coreografiat per Marcos Morau ambientat a la Lluna.
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El cicle Catalunya Arte Flamenco ar-
riba a la cinquena edició amb una 
programació que obrirà avui el can-
taor Arcángel, acompanyat per la 
guitarra de Miguel Ángel Cortés i 
per Agustín Diassera en la percus-
sió. La cita serà al Teatre Sagarra de 
Santa Coloma de Gramenet. I reco-
llirà el testimoni José Mercé, amb 
un concert al Teatre Joventut de 
l’Hospitalet, el 26 d’octubre vinent. 
L’acompanyaran Antonio Higuero 
(al toc) i Chícharo (cors i palmes).
 Al novembre dos integrants del 
grup Las Migas, la cantaora Alba Car-
mona i la guitarrista Marta Robles, 
actuaran juntes el dia 15 al Teatre-
Auditori de Sant Cugat. I aquell ma-
teix dia es concentren més actuaci-
ons: la de Juan Moneo El Torta, que 
tornarà, una edició més, a Santa Co-
loma (encara que aquesta vegada a 
l’Auditori de Can Roig i Torres), i la 
de Duquende, que presentarà al Jo-
ventut de l’Hospitalet el seu últim  
disc, Rompecabezas. La jove promesa 
David Palomar actuarà el 29 de no-
vembre a Santa Coloma. H
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