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«Treballo amb el
cos, i pot estar ocult
o puc mostrar-lo»

Aina Torné Duocastella 
Ballarina i actriu. Va treballar sis anys al llegendari teatre barceloní del Molino, quan la sala va reobrir amb nous espectacles de cabaret burlesc, amb una
posada en escena més moderna. Nascuda a Santpedor, actualment és professora de ball i està descobrint, i estudiant, el poder pedagògic de la dansa

És una dona d’acció. Per aquest motiu, l’inici
de la seva carreta artística com a professional
de la  dansa i la interpretació va ser potent, al
mític Molino. Es va integrar al cos de ball quan
el conegut teatre del Paral·lel va reobrir les por-
tes el 2010. Durant aquesta etapa, Aina Torné
Duocastella (Santpedor, 1987) es va començar
a formar com a artista, però el seu talent l’ha
portat a emprendre altres aventures. Va treba-
llar a la sèrie d’Antena 3 Bienvenidos al Lolita
i ha participat en anuncis de televisió. Actual-
ment, està acabant els estudis a l’Institut del
Teatre, on s’ha submergit en el poder pedagò-
gic de la dansa, i és professora de ball a Barce-
lona. Abans de ser ballarina professional, va
passar per l’escola de ballet de l’Olga Roig de
Manresa, va pujar als escenaris amb un grup
de teatre  de Monistrol de Calders i va estudiar
dansa clàssica amb David Campos.  

A banda de la seva carrera com a artista,
també va començar a estudiar la carrera de
Dret. Si tenia clar de tan jove que volia ser
artista, per què va començar aquests estudis
universitaris?

Perquè a casa meva em van dir que havia
de tenir una feina.

Els va dir que volia ser ballarina i creien
que no tindria futur com a artista?

Em van dir que estudiés una carrera com
Déu mana i vaig decidir entrar a Dret perquè
creia que tenia un vessant molt humà i podria
ajudar els altres. Però un cop dins, vaig veure
que tot allò era un autèntic teatre. Vaig fer, fins
i tot, pràctiques amb un fiscal. Jo llavors ja es-
tava al Molino i, fins i tot, el fiscal va anar a veu-
re’m com actuava. Va ser curiós.  

Com va començar al Molino?
Vaig anar a un càsting, però no tenia ni idea

que volien reobrir el  teatre. Sabia que era per
a un musical o un local que tornava a obrir les
portes. Jo havia començar a ballar a l’Olga Roig
als quatre anys i em vaig diplomar a la Royal
Academy of Dance. Quan em van agafar, em
vaig alegrar molt perquè era la primera opor-
tunitat que tenia de dedicar-m’hi professio-
nalment.

La família com s’ho va prendre?
Em va dir no ho agafés perquè havia d’aca-

bar la carrera de Dret. A part, el Molino ja tenia
una reputació... I els darrers anys no era una
reputació gaire bona. Jo vinc de Santpedor,

d’una família que a la vida mai no havia posat
un peu al Molino. I és clar, que la filla se’n vagi
allà a ensenyar pit i cuixa... 

Com els va convèncer? 
Tenia 22 anys i no m’ho podien prohibir. El

Molino va començar sent una aposta amb hu-
mor amb molt playback, i hi havia de The
Chanclettes, que encaixava molt bé amb
aquest estil. I a poc a poc es va anar centrant
en el món del burlesc, que no és una revista,
sinó una posada en escena molt més moderna
i vaig aconseguir fer els meus propis números.
Perquè va arribar un punt que despullar-me i
ensenyar tots els meus encants no em satisfeia
i vaig capgirar-ho. Jo venia de la dansa clàssica,
que és molt melodramàtic, i vaig començar a
fer personatges que es despullaven des de l’in-
terior. Vaig interpretar, per exemple, una dona
maltractada que marxava de casa, i llavors vaig
fer peces més artístiques. No era només veure
un personatge despullat, sinó un que explica-
va alguna història. I si algú s’ho mirava amb
uns altres ulls, no entenia l’essència de l’aposta
artística.  

Com va  portar a l’inici això d’ensenyar
pit i cuixa?

Era molt elegant i modern. Hi havia un nú-
mero en què portàvem ales i semblàvem els
àngels de Victoria’s Secret. Sempre ho vaig
portar d’una forma molt natural. És el meu
cos, i jo, com a artista, també hi treballo, i el
meu cos inclou que estigui ocult o es pugui en-
senyar. Després, a l’Institut del Teatre fèiem
actuacions, i allà va ser el primer cop que vaig
actuar despullada totalment. Però és que en
la dansa contemporània, la meitat dels balla-
rins surten nus a escena. Hauríem de tenir
amb compte que la nuesa en l’art hi és present
des de temps pretèrits. 

Els seus pares com ho van portar?
Vaig començar al Molino quan tenia 22 anys

i des de llavors ja hem superat unes quantes
crisis. El dia que feia la representació per a
l’Institut del Teatre, i sortia tota despullada, els
meus pares em venien a veure. Unes hores
abans, em vaig adonar que no els ho havia co-
mentat. Els vaig trucar, i ja estaven venint en
tren, i els ho vaig dir. A més, feia el personatge
d’una dona maltractada que sortia cridant un
text en francès, i era molt potent. Vaig sentir el
meu pare que deia: «Haver de sortir del Moli-
no per acabar a l’Institut del Teatre i sortir des-
pullada. No anem bé!». [Riu] Ara ja han assi-
milat que no és greu ensenyar un cos. A part,
també he rebut crítiques a l’Institut del Teatre
per haver-hi treballat. 

De part dels professors o de companys?

De tots. Però després m’han demanat que
els fes alguna classe sobre com ballar amb un
estil molt femení. 

Fa els estudis a l’Institut del Teatre quan
ja tenia, tot i ser jove, una trajectòria. 

Vaig anar l’Institut del Teatre perquè tenia
la necessitat d’endinsar-me en l’estudi de la
coreografia, més enllà de l’experiència que ja
tenia. A llarg dels anys vaig anar, també, apre-
nent de forma autodidacta i vaig desenvolu-
par una metodologia pròpia, però vaig pensar
que també havia de saber d’on surt la dansa i
adquirir més coneixements en el camp de la
història de l’art. M’he dedicat al cabaret bur-
lesc, i ara estic en un moment en què vull saber
què passa al segle XXI, quan ja no queda res
per veure i tenim sexe a punta pala, perquè en-
cara moltíssima gent tingui prejudicis. La gent
no gaudeix del seu cos ni de la seva sexualitat.
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ELS 4 CANTONS

Tothom té el que es mereix?
No. 
Millor qualitat, pitjor defecte?
Qualitat, l’alegria i l’entusiasme per la vida.
El defecte, xerro molt. 
Quina part del seu cos li agrada  menys?
Els peus, estan matxacats de tanta punta. 
Quant és un bon sou?
3.000 euros. 
Quin llibre li hauria agradat escriure?
Algun de Nietzsche, que és complicat. 
Una obra d’art?
Un quadre de Le Moulin de la Galette, de
Renoir.  
En què és experta?
Sé una mica de tot, però no sóc experta en
res. 
Déu existeix?
És l’amor. 
Què s’hauria d’inventar?
Una màquina per poder entendre millor els
altres perquè tothom tingui més empatia. 
Quin personatge històric o de ficció
convidaria  a sopar?
Loie Fuller, que és una ballarina molt reco-
neguda. 
Un mite eròtic?
Marilyn Monroe. 
Acabi la frase: la vida és...
Un camí que porta alegries i tristeses, però
val la pena. 
La gent, de natural, és bona, dolenta o
regular?
Bona. 
Tres ingredients d’un paradís. 
Bon rotllo, música i ànima. 
Un lema per a la seva vida. 
Provoca. 

BARCELONA

Abel Gallardo Soto
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«Al Molino
fèiem cabaret
burlesc, que és
una aposta
escènica
moderna»

«A l’Institut del
Teatre em van
jutjar per haver
treballat a la
històrica sala
del Paral·lel»

«Els meus pares
ja han assimilat
que no és greu
ensenyar el cos
quan treballes
com a artista»

«Ara faig
pedagogia de la
dansa i vam fer
un projecte de
ball amb
recluses»

Ara, em sento molt bé amb mi mateixa, però
també em va passar. Tenia prejudicis de mi
mateixa. 

Vostè, prejudicis sobre si mateixa? És sor-
prenent. 

No a tothom li agrada el seu cos. Tots tenim
les nostres cosetes. Pero és per culpa de la so-
cietat, que ens dicten uns els cànons de bellesa
a través de la publicitat. Mirar-se el mirall, cos-
ta moltíssim i és de valents. Les persones jut-
gen molt i, com deia, a l’Institut del Teatre em
van criticar per fer cabaret. 

Al Molino hi va estar en dues etapes.
Sí. De fet, també hi va haver moments deli-

cats i vam estar un temps sense cobrar. La
companyia ja no existeix. En aquest període
complicat, la cúpula directiva ens deia que
érem una família, però els que fèiem pinya
érem els que sortíem a l’escenari, que vam de-
cidir continuar malgrat les dificultats perquè
el públic encara venia al teatre. 

Què va aprendre d’aquesta etapa?
Amb la Merche Mar, una de les vedets his-

tòriques del Molino, vaig aprendre un munt.
Sobretot a interactuar amb el el públic. Xerrà-

vem i ens passàvem el micròfon. I encara que
tingués un dia dolent, havia d’interactuar amb
el públic i estar bé. Ella tenia sempre els ma-
teixos discursos i unes bromes molt prepara-
des i ben col·locades. I això em va servir molt.
També vaig aprendre història amb ella, l’època
del destape i com es vivia al Molino. 

A part, també se’n va anar a Madrid a par-
ticipar en una sèrie d’Antena3. 

Després de la primera etapa al Molino, vaig
anar a Madrid a treballar a la sèrie Bienvenidos
al Lolita, que anava sobre el món del cabaret,
i tenia un elenc d’actors reconeguts, alguns
dels quals guardonats amb Goya. Però la sèrie
va ser un fracàs, quant audiència, i no la van
renovar després de la primera temporada. Em
van trucar per dir-me que la sèrie no continua-
va i tres hores després em van trucar del Mo-
lino per comentar-me que hi havia una vacant
i si m’interessava. És clar, hi vaig tornar. En
aquell temps, vaig sortir a la revista Cuore.

Caram. 
Vaig quedar amb un amic argentí de la sèrie,

el conegut actor Rodrigo Guirao, i algú ens va
fer unes fotos que va vendre a la revista. Co-

mentaven a la notícia, «qui deu ser la rossa
misteriosa que acompanya l’actor?». [Riu]. Bé,
si ho haguessin buscat, podien haver vist que
no hi havia cap misteri. 

I ara combina els estudis a l’Institut del
Teatre amb les classes que vostè imparteix.  

Faig classes a l’escola Up Dance; a la Me-
mory, que és de l’actriu l’Àngels Gonyalons, i
la setmana que ve començo a l’Eòlia, que és
del Tricicle i Dagoll Dagom. A part, amb l’Ins-
titut del Teatre hem iniciat projectes interes-
sants. El primer va ser amb persones grans que
tenen Alzheimer amb els avis d’una associació
i em va encantar. Mitja hora després que aca-
bés el taller va sortir un avi i ens va dir: «Hem
ballat el Danubi és blau», i es va posar a cantar.
A saber quines connexions neuronals va esti-
mular el ball. Un dels principals problemes de
les persones amb Alzheimer és que no recor-
den les coses que han fet fa poca estona. 

Aquests projectes també l’han dut a la
presó, a fer ball amb reclusos. 

Ens van proposar fer un projecte de dansa
per a dones recluses. Vam fer Flash Dance,  i
durant una setmana vam preparar les coreo-
grafies. Em va emocionar molt. Vam veure
cossos destrossats de dones que han patit
molt, i moltes són allà per culpa les parelles
que han tingut. Va ser brutal. Tenia un càsting
i no hi vaig anar perquè veia que en aquell mo-
ment estàvem donant la vida a aquelles do-
nes.
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INSEPARABLES

GOMA PER FER-SE LA CUA. Torné no
para de tocar-se els cabells quan parla amb
algú. No para quieta amb les mans. I sem-
pre porta a sobre una goma perquè molt
sovint es fa una cua. 

MIREIA ARSO


