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Lali Ayguadé assaja al
Mercat de les Flors la
seva coreografia de
gran format, ‘Kokoro’

Un sofà
i tres
bancs

illuns a quarts de cinc de la tarda,
a la Sala Pina Bausch del Mercat
de les Flors. Una fruita i un en-

trepà embolicat continuen esperant a l’es-
glaó d’accés a la platea. Deurien ser ali-
ment per dinar i acabaran, potser, sent en-
ergia per al berenar. Lali Ayguadé, també
amb el xandall còmode que fa servir quan
està assajant de ballarina, seu al costat
d’un ordinador amb les diferents pistes de
so, que va disparant mentre avança els 12
minuts de l’espectacle que mostren a la
premsa. A l’espai, delimitat per unes cintes
de precinte gruixut a terra, es desplacen
quatre ballarins: tres nois i una noia. Els
acompanyen en aquest espai buit tres
bancs i un sofà. Kokoro vol dir ànima en
japonès. Tot està en transformació en
aquesta primera coreografia de la ballari-
na Lali Ayguadé. Perquè està en procés de
fixar els moviments i les actituds dels per-
sonatges, i perquè també en la vida anòni-
ma i particular de cada persona, res és es-
tàtic, tot corre com l’aigua que omple el
curs del riu, d’Heràclit. Parmènides asse-
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gura que tot és el mateix riu, però la vida
fa evident que aquest ésser concret creix i
es degrada, a plaer de la natura. Ayguadé,
una ballarina que expressa amb els movi-
ments precisos però també des del rostre i
la mirada, reivindica una dansa abstracta
que tant pot commoure per l’emoció com
pel discurs. Kokoro és la seva primera
aventura com a coreògrafa de llarg format.
Abans, s’havia provat a Incógnito (2013) i
Saba (2014). Per donar-li el màxim de vi-
da ha hagut de sacrificar poder-hi actuar.
Perquè els compromisos que té com a ba-
llarina farien inviable que Kokoro, la seva

ànima d’espectacle iniciàtica,
tingués el màxim de progressió.
    El nou espectacle (que obrirà
l’actuació a sala, després de l’es-
trena al carrer de Carabosse)
s’estrena aquest dissabte a La
Planeta, de Girona. Posterior-
ment, té reservada una breu es-
tada a la Sala Maria Aurèlia
Capmany del Mercat de les
Flors, a partir del gener. Kokoro
s’ha construït a partir d’algunes
idees que s’intueixen en el des-
plaçament dels ballarins (Anna
Calsina Forrellad, Nick Cout-
sier, Sergi Parés i Diego Sinni-
ger de Salas). A escena, hi ha
quatre ànimes diferenciades
que van evolucionant. Hi ha el
comportament més naïf del
que fa de criatura; hi ha l’ex-
cèntrica: una dona que se sent
dominada; hi ha el mossèn,
l’únic personatge constant; i fi-
nalment, el que evoca l’ànima.
La interpreta l’artista vingut de
l’Àfrica que, tot i que parteix de
la dansa contemporània, es
perceben en ell les arrels en la
dansa tradicional. Ayguadé ha
volgut barrejar, de fet, artistes
vinguts de diferents especiali-
tats com el hip hop, el circ i el
clown o la dansa contemporà-
nia. La coreògrafa ha buscat un
codi amb què combreguin els 4
tipus de moviments, permetent
que cadascú respiri al seu aire.

Lali Ayguadé celebra l’estrès de coreò-
grafa. Perquè l’ha obligat a entendre la pe-
ça molt més enllà del moviment que s’hi
presenta. Ha calgut encaixar la dansa en
un espai en transformació amb una il·lu-
minació i un so que cal anar modulant.
Insisteix que seguirà fent de coreògrafa i
que, en properes peces, vol ser-hi present
com a ballarina. Aquest exercici, que ex-
igeix “molta responsabilitat”, l’aconsella-
ria a molts companys ballarins. La dansa
és un element molt més polièdric que úni-
cament el moviment. Un sofà i tres bancs
exploren un espai ambigu. ❋

Una tria d’espectacles de moviment
Dones i
presó
Carme Portaceli
troba les dones
a la presó del
franquisme a
‘Només són do-
nes’. Inclou tres
primeres espa-
ses.TNC

Ayguadé
balla
La coreògrafa Lali
Ayguadé sí que in-
tervé de ballarina
a ‘Bèsties’, de la
companyia de circ
Baró d’Evel, lide-
rat per Blai Mateu.
FREDERIC JEAN

Íntim. Els ballarins
ensenyen a la
premsa el seu
treball a la sala
d’assaig, encara
molt tendre
JUANMA RAMOS


