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Lali Ayguadé

Runa

Lali Ayguadé estrena al Grec Runa, un

espectacle que explora l’abstracció de la

dansa i el moviment

És una coproducció del festival de Barcelona i Pole-Sud CDN

La recent guardonada amb els Premis Butaca 2021 a la millor coreografia, Lali Ayguadé, arriba

al Grec per estrenar Runa, un espectacle que posa en escena dos éssers humans que

investiguen entre restes d’enderrocs. Junts miren d’imaginar i sentir de nou el que una vegada

va ser i converteixen les ruïnes en jocs per a entendre la realitat.

Ayguadé es basa en l’exploració de l’abstracció de la dansa i el moviment, posant-lo en una

situació concreta que el converteix en conceptual. A Runa, la coreògrafa fa palesa la bellesa

d’un passat fràgil per agafar amb força la vida. Mitjançant el moviment abstracte i el cos, els

personatges retornen al seu estat inicial i són éssers afectats pel temps.
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Sinopsi

Contes d’un altre món, d’una altra època. En aquest paisatge caòtic, dos éssers humans

investiguen entre restes d’enderrocs, mirant de reimaginar, de sentir de nou allò que una

vegada van ser, intuint el passat. Persones innocents que, ara, converteixen aquestes ruïnes en

aliats, en jocs per a entendre la realitat. Runa fa palesa la bellesa d'aquest passat fràgil del qual

no en queda gaire, per agafar-se amb força a la vida. Mitjançant el moviment abstracte i del cos

en dimensions i relacions al pes, aquests personatges ens retornen a l'essència del que som:

éssers afectats pel temps. Com seguim avançant quan la Runa és a la ment?

La ballarina i coreògrafa Lali Ayguadé es va formar a l’escola Performing Arts Research and

Training Studios (P.A.R.T.S.) d’Anne Teresa de Keersmaeker a Brussel·les; ha ballat amb l’Akram

Khan Company, i ha col·laborat amb coreògrafs i artistes com Roberto Olivan, Hofesh Shechter i

Marcos Morau, i també amb la companyia de circ contemporani Baró d’evel. La seva feina,

segons explica ella mateixa, “es basa en l’exploració de l’abstracció de la dansa o del moviment,

posant-lo en una situació concreta que el converteix en una cosa més conceptual”. Va ser una

de les protagonistes del curt Timecode, premiat al Festival de Cannes, als Goya i als Gaudí i

candidat a l’Oscar al millor curt el 2016. Al Grec Festival de Barcelona, l’hem vista ballant amb

l’artista francomarroquí Guilhem Chatir (Here; Grec 2019) i interpretant la coreografia

Underneath (Grec en obert; 2020). Entre altres, també ha creat la trilogia formada per les

coreografies Kokoro (2015), iU an Mi (1017) i Hidden (2020), premi a la millor coreografia als

premis Butaca 2021.
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Lali Ayguadé Comany

Lali Ayguadé va néixer a Barcelona el 1980.Amb vuit anys va començar a estudiar música

(solfeig i piano)  i es va examinar en el Conservatori del Liceu de Barcelona. Al 1996 va entrar a

l’Institut del Teatre de Barcelona i un any després va ingresar a l’escola belga PARTS dirigida per

Anne Teresa de Keersmarker. Professionalment ha treballat a Dinamarca amb la companyia

“Publik Eye”, amb la dramaturga Carmen Mehnert.

Al 2003 va entrar a la companyia Akram Khan Company com a membre permanent, on va

treballar en les produccions de: “Kaash”,”Ma.”, “Bahok” (juntament amb el Ballet Nacional de la

Xina), “Vertical road” i “Confluence”. També ha treballat amb Roberto Olivan (Enclave Dance

Company) en la producció de”Homeland” i amb la companyia Hofesh Shechter en les

produccions de “In Your Rooms” “The Art of not looking back” i “Cult”. Així mateix, ha treballat

amb Marcos Morau director de La Veronal (guardonat amb el Premi Nacional de Dansa el 2013

en la modalitat de creació) en l’obra de “Portland”.Actualment està treballant amb la

companyia Baró d’Evel amb la qual ha actuat en les peces de “Mazut” i ¨Besties¨.

El 2005 va fer el seu propi treball “Twice read”, amb la col·laboració del ballarí i coreògraf

eslovac Anton Lachky (un dels fundadors del col·lectiu de dansa els Slovaks). Entre 2007 i 2009

va crear peces de format més petit amb l’acròbata i pallasso Joan Ramon Graell (actual director
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de l’Associació de circ de Barcelona). Al 2012 va crear un trio “Little me” amb el ballarí coreà

Young Jin Kim i l’acròbata, Joan Català, estrenat en el festival Salmon en el Mercat dels Flors de

Barcelona, i per l’aniversari de Ramon Llull creà un duet “Encontre” amb la participació de Joan

Català i el músic Jordi Molina.

Al 2013 va crear dos duets curts: “Incognito” i “Saba”. Al 2015 creà “Kokoro”, peça coproduïda

pel Mercat de les Flors i Temporada Alta i en el 2016 comença una creació conjunta amb

l’acròbata Julian Sicard anomenada “De camino al otro”. Al 2010 va ser nominada com a

ballarina excepcional pels Premis de la Crítica de Londres i en el 2014 va ser nominada com a

millor creadora. Al 2016 va ser nominada com a millor ballarina als premis Crítica

Recomana.cat de Barcelona. Ha participat com a actriu protagonista en el curt “Timecode” el

qual ha sigutpremiat amb una Palma d’Or al festival de Cannes.
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Enllaços d’interès

Web companyia

Enllaç als materials per a premsa

Imatges espectacle

http://www.laliayguade.com/ca/
https://www.barcelona.cat/grec/ca/detall-premsa?nid=12585
https://www.barcelona.cat/grec/ca/detall-premsa?nid=12585


Departament de Premsa

Institut de Cultura de Barcelona
La Rambla, 99. 08002 Barcelona

Telèfon 933 161 069
premsaicub@bcn.cat

Enllaç al canal de Telegram del Grec
https://t.me/joinchat/AAAAAFW4Gbhdyc7HJRSSIg

Enllaç al material de premsa:
https://premsaicub.bcn.cat/grec-festival-barcelona-2021/

Gestió d’acreditacions per premsa
estrenes@eicub.net

Més informació a:
www.festivalgrec.barcelona

www.barcelona.cat/barcelonacultura

Contactes de premsa

Belén Ginart
fginart@bcn.cat
678 47 92 29

Guillem Talens
gtalensm@bcn.cat
662 62 73 50

Maria Ustarroz
678 53 88 69
mustarroz@bcn.cat

Neus Masferrer (Còsmica)
grecfestival_premsa@bcn.cat
626 05 25 07
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