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Teatre

Què passa al Patio?
Que se m’ha tornat a encendre la 
flama de la improvisació i he 
encetat aquesta branca que 
anomeno Patio (Radio Patio, Solo 
al Patio, Todos al Patio i Video 
Patio) i que ara presento a l’Antic 
Teatre amb la idea d’un espai de 
joc casolà on em permeto 
realment ballar amb llibertat, 
com no ho faig en les obres amb 
més dramatúrgia i material fixat. 
I això?
És un trauma de quan estudiava a 
Amsterdam, on vaig viure vuit 
anys. Se’m valorava per les idees i 
pel que feia amb el vídeo, però 
molt menys pel moviment que 
creava. Vaig entrar en crisi fins 
que vaig decidir que no 
compondria mai més el meu propi 
moviment, sinó que el copiaria 
d’algú altre. I d’aquí van sortir les 
peces sobre els musicals i sobre 
l’striptease, peces de teatre 
referencial. L’estada amb el 
Wooster Group de Nova York 
també em va ajudar a entendre 
que hi ha diferents mecanismes 
d’actuació per a l’intèrpret.

Escoltes sovint la ràdio? 
Sí, sempre! Al matí sóc més de 
tertúlies i notícies, però durant 
la resta del dia i pel carrer, 
música. A Radio Patio vaig 
canviant de freqüències i segons 
el que s’emet vaig 
desenvolupant estratègies 
d’acció. Quan trobo futbol 
m’encanta perquè és molt 
coreogràfic: parlen de ficisitat, 
de composició, d’intensitats, de 
caràcter... i també diuen algunes 
estupideses, que m’encanten.
En la primera obra que et vaig 
veure ballaves en una disco, a 
continuació feies Dancing in 
the rain, després de bomber, 
movent-te amb les notícies 
dels diaris, i ara amb la ràdio. 
Segueixo els meus instints en 
relació amb el que em vaig 
trobant, no és una trajectòria 
predeterminada. El que 
m’interessa és tocar la baixa 
cultura perquè forma part de la 
memòria col·lectiva de la gent, i 
això ajuda a arribar al públic. El 
que ens uneix és aquesta 
porqueria.

Ens estàs desemmascarant?
Com a mínim, jo sóc així. Entenc 
l’art de manera oberta i m’agrada 
saltar d’un registre a un altre. Els 
que ens dediquem a la dansa 
contemporània som gent rara, 
acceptem-ho, però la majoria 
encara se la pren massa 
seriosament. Danza y chistes, 
l’obra que presento a l’abril, 
també parteix de la improvisació, 
i és una selecció d’acudits 
clàssics per riure’ns de la dansa 
contemporània.
Les teves fonts d’inspiració 
són molt variades. 
A Amsterdam vaig conèixer el 
conceptualisme francès de 
Jérôme Bel i Xavier Le Roy, que 
em va ensenyar a entendre la 
dansa d’una manera diferent, des 
del concepte. Però em ve de petit, 
jo feia totes les activitats 
extraescolars possibles... I 
continuo igual, interessat en 
moltes coses i amb referents 
variadíssims: del porno, a la 
dansa abstracta o al cine de culte.
I tal com està el patio, no 
tornaries a marxar?
Fa gairebé dos anys, després 
d’una altra crisi creativa, vaig 
decidir tornar i penso que ara és 
important quedar-se. Encara 
que hagi de treballar vint 
vegades més per guanyar vint 
vegades menys, ara és 
important ser aquí. 

PATIO
Antic Teatre.  
Tots els dimarts de març

L’important és 
quedar-se
Pere Faura surt al pati per improvisar la seva 
especial barreja d’ironia i fisicitat. Explica a la 
Bàrbara Raubert els secrets del bon humor
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(!) Advertència per a 
embarcacions petites de 
Tennessee Williams. Dir: Joan Castells. 
Amb Arnau Armengol, David 
Montaño ‘Monty’, Ilona Muñoz Rizzo, 
Marian Tarrats, Xavi Torra, Rubén 
Valls i Guillem Geafell. De dj. a ds., 
22.30 h. Dg., 20 h. 18 €. Fins al 3 de 
març. 

Sis ànimes tombants com una 
embarcació enmig del mar, es troben en 
el mateix moll cada nit. Aquesta però és 
especial. Avui les petites embarcacions 
prendran decisions que canviaran el 
rumb de les seves vides.  

Le llaman Copla de Marc 
Villanueva. Dir: Marc Villanueva. Amb 
Elia Corral, Gracia Fernández, Nacho 
Melús, Ona Pla, Marc Vilavella. De dj. a 
ds., 20.30 h. Dg., 18 h. 20 €. Fins al 10 
de març. 

‘Le llaman Copla’ presenta al públic 
en format de concert escènic algunes de 
les joies imprescindibles de la tradició 
musical i artística espanyola. I ho fa 
sense artificis ni postissos, de manera 
senzilla i directa, de tu a tu, només amb 
la música, la lletra i la veu.  

Dansa
Antic Teatre 
(Verdaguer i Callís, 12). T. 93 315 23 
54 . www.anticteatre.com.  

(!) Against Architecture V.#2 
Amb Amarante Velarde. De dj. a ds., 21 
h. Dg., 20 h. 6 €. Del 28 de febrer al 3 de 
març. 

‘Against Architecture V.#2’ és una 
nova versió de la coreografia de Bruno 
Listopad ‘Against Architecture’ (2009). 
Amaranta Velarde, una de les 
ballarines i co creadores de la peça, 
reprèn el duet convertint-lo en un solo. 
El terme arquitectura és usat en la peça 
com metàfora per a l’estructura 
teològica de la teatralitat escènica, on 
s’inscriuen, en el cos de l’intèrpret, els 
desitjos d’un mestre que transcendeix 
l’objecte de la seva creació. 

(!) Patio de improvisaciones: 
Radio Patio de Pere Faura. Amb Pere 
Faura. Dt., 21 h. 6 €. Només dt. 5.  

‘Patio de improvisaciones’ és una 
sèrie de 4 sessions d’improvisació 
escènica d’un sol performer. Pere Faura 
posa la radio i fa tot de bretolades 
espontànies. Una coreografia fortuïta 
amb música clàssica, o amb techno, 
una execució escènica de la 
retransmissió d’un partit de futbol, un 
playback estripat d’un anunci 
d’assegurances o el videoclip casolà del 
hit pop d’aquell dia. 

Atrium de Viladecans 
(Av. de Josep Tarradellas, s/n).  
Viladecans. T. 93 659 41 60. www.
atriumviladecans.com.  

(!) El sueño de una noche de 
verano Dir: Carmen Roche. Amb 
Ballet Carmen Roche. Dg., 19 h. 20 €. 
Només diumenge 3 de març. 

Oberó i Titània discuteixen a causa 
del retrat d’un bell patge, que Titània 
vol tenir al seu servei. Oberón, gelós i 
enfadat, demana al follet Puck la flor 
màgica de l’enamorament. Oberón 
proposa a Puck que fregui la flor als 
ulls de Titània per aconseguir que, 
enamorada i feble, li lliuri el patge. 

Aquest noi necessita sortir a pèl.


