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Aquesta feina a la que tots ens aferrem, té moltes maneres de fer-nos sentir feliços. Una és el
privilegi d'assistir, de tant en tant, a un assaig, un dels moments més íntims de la creació. Ahir vam
viure una experiència d'aquestes: el Mercat de les Flors i el Festival Temporada Alta coproductors
de l'espectacle- ens van convidar a passar una estona a la Sala Sebastià Guasch del Mercat, on la
Lali Ayguadé estava assajant amb la seva companyia la peça Koroko. Aquesta artista, una de les
nostres ballarines més universals, reconeguda i premiada als grans teatres del món, s'ha ficat al
terreny de la coreografia per primer cop en un espectacle per a quatre ballarins. Aquí no balla,
només mira. Sabem que va pensar, va crear i va dirigir, però ara, asseguda al terra i amb un boli a
la ma per prendre notes, es mira els quatre ballarins i no diu res. Falten 15 dies per a l'estrena a
Girona i una mica més perquè vinguin al Mercat. Però ja ho tenen gairebé a punt , encara que...
"poden passar moltes coses!", apunta la coreògrafa.

Kokoro vol dir ànima, en japonès. Ayguadé ens explica que és una peça sobre la transformació on
passen moltes coses. Ha escollit per a l'assaig el tros final, que no us el podrem explicar perquè és
molt, molt emocionant, molt viu i s'ha de veure en directe: "És on hi ha més transformacións.
Durant tot l'espectacle veiem coses que ens passen a la vida i que provoquen que ens
transformem. Aquí veurem la gran transformació", ens explicava moments abans de començar. La
transformació és física i també orgànica, espiritual.

Veiem tres homes i una dona a escena, un espai buit, nomé amb una mena de torre de fusta dalt
de la qual hi ha un dels homes. "Són de Bèlgica i de Sabadell." La dona porta un vestit vermell.
Lentament es deixa anar els cabells, primera transformació. Tots són molt diferents, de cos i
d'estil. Busquen l'amor, fan preguntes... cada un d'ells és un personatge. Miren de respondre's
amb el cos, cadascú a la seva manera (hip hop, dansa d'arrel, tècniques contemporànies... fins i
tot acrobàcies! Ayguadé s'alimenta d'aquestes diferències per fer una reflexió sobre la identitat.

El treball s'ha cuinat lentament, com a la vida ens transformem, de mica en mica. La transformació
és fràgil i et pot portar a altres llocs. Cal estar atents, la Lali no els treu els ulls. Els ballarins ens
ofereixen escenes ben diferents: una dona violada, una nena petita agafada de la ma, una iaia que
balla... I arriba el moment final. Impressionant. Vam aplaudir com si fos una funció complerta.

Per donar-vos més dades, us reproduïm un text sobre l'espectacle que ha escrit Lali Ayguadé. Si
ho diu ella, aquest es pot dir!

La cerca de l'amor, la seva coherència, la seva absència... La capacitat o incapacitat d'estimar.
Què passa quan et trobes en un estat de desorientació i incomprensió d'una realitat que no saps
explicar-te? L'ansietat, aquesta mala companya que confon la teva raó. On està la perfecció? És el
punt on dos oposats es troben? Un punt d'equilibri i fragilitat alhora? El camí cap a la bellesa pura?
L'objectiu de tot ésser humà? Per què no ens podem morir sense ser importants? És
imprescindible trobar-li un significat a la vida? Creiem en àngels, déus i el paradís per tenir
esperança? De vegades necessitem aïllar-nos del món. L'home té aquesta capacitat d'abstreure's
del seu cos i de la seva ment, convertint-se en un ens mecànic. Força física. Bruta. Pura i dura. El
terrible està tancat al bell. La vida està basada en aquesta gran contradicció; fins a arribar a
l'absurd. Hem de creure en nosaltres mateixos encara que tinguem por. La feblesa és gran. La
força, inútil. Les coses es transformen, es modifiquen o s'alteren..., envelleixen, es degraden...
Però tot es mou i segueix. Caminem sense adre-ça però seguim avançant. És el nostre destí. La



nostra raó de ser. La nostra identitat.

Lali Ayguadé.


