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Només Pere Faura (Barcelona, 1980) 
és capaç d’unir sense complexos en 
un mateix espectacle quatre coreo-
grafies tan diferents com el ball que 
es marca Gene Kelly a Cantant sota 
la pluja, el solo discotequer de John 
Travolta a Febre del dissabte nit, les va-
riacions matemàtiques de la dansa 
contemporània d’Anne Teresa de 
Keersmaeker i l’escena de la mort a 
El llac dels cignes de la divina Maia Pli-
setskaia. A través de tots ells, a partir 
del moviment i d’un didàctic diàleg 
amb el públic, Faura explica la seva 
relació amb la dansa a Sin baile no hay 
paraíso, una performance per a tots els 
públics que arriba avui a la sala prin-
cipal del Mercat.
 La seva nova versió és la més com-
pleta de les que ha fet fins ara. «En-
cara que segueix tenint l’humor que 
sempre hi ha a les meves obres, n’he 
eliminat parts còmiques. Estic en un 
pla més existencial. Ara l’espectacle 
té un to més poètic», diu Faura. Els 
quatre solos elegits són peces icòni-
ques. Totes el van marcar i el van im-
pulsar a realitzar el seu somni de de-
dicar-se a la dansa.

Recorregut artístic i vital 

Faura va començar ballant en musi-
cals. Després va fer claqué fins que 
se’n va cansar i va voler provar el ba-
llet clàssic, «encara que el meu cos 
no fos l’ideal», recorda el coreògraf, 
que al final va trobar el seu lloc en 
la dansa contemporània, molt més 
oberta a experiments i altres disci-
plines. Això explica tres de les coreo-
grafies escollides. La inclusió del nú-
mero disco dance de Travolta és el seu 
particular homenatge als balls a la 
discoteca, «un element de formació 
que també considero important», re-
vela. Cada solo li dóna peu a parlar 
de diferents aspectes de la dansa i de 
la història del gènere. Quan es posa 
a l’estil Travolta porta a col·lació el 
tema de la propietat del moviment, 

i amb la peça de Keersmaeker ressal-
ta la connexió entre música i dansa 
a través del concepte de variació. «La 
seva peça és potser la menys cone-
guda pel gran públic, però la incloc 
a l’espectacle perquè ressalta com 
ningú la connexió entre moviment i 
música».
 El solo de Kelly serveix per plas-
mar l’obvietat dels musicals i el de 
Plisetskaia, per a una cosa molt més 
profunda, la mort. «Explico com va 
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Síntesi d’un somni
Pere Faura evoca els seus herois John Travolta, Maia Plisetskaia i 
Gene Kelly a ‘Sin baile no hay paraíso’, un solo autobiogràfic i didàctic

morir Anna Pavlova, que va vo-
ler fer-ho amb les botes posades. 
Quan va veure a prop el seu final a 
causa d’una pulmonia, va demanar 
que li portessin el vestuari de cigne 
per morir amb ell», rememora el co-
reògraf.
 Més enllà d’oferir les coreogra-
fies originals, «que ha sigut la part 
més dura de tot», també mostra la 
seva versió de cada una, molt més 
actual. «Aquest espectacle és una 
declaració de principis, perquè la 
dansa és un tot. Sense referents no 
hi ha evolució».
 Una escenografia simple pe-
rò sorprenent juga tant amb ele-
ments retro com amb originals 
projeccions de Desilence Studio, 
que també va crear les de l’exitós 
musical El petit príncep. H
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33 Pere Faura, a l’estil Travolta, en una escena del muntatge.
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«Aquesta obra és 
una declaració de 
principis. Sense 
referents no  
hi ha evolució»

NOVETAT D’IBÁÑEZ

El Mortadel·lo de 
Bárcenas, rècord 
de vendes
El tresorer (Ediciones B), el nou àl-
bum de Mortadel·lo i Filemó inspi-
rat en Luis Bárcenas, va aconseguir 
dimecres un rècord de 10.000 exem-
plars venuts en el primer dia a les 
llibreries. A més de la tirada inicial 
de 50.000 exemplars del còmic de 
Francisco Ibáñez, que l’autor va pre-
sentar dimarts a Madrid, l’editorial 
n’ha fet una reimpressió de 40.000 
davant la demanda de les llibreries.
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Mascarell troba 
injusta la decisió 
sobre Sigena
A més de no compartir la sen-
tència, el conseller de Cultura, 
Ferran Mascarell, va anunciar 
ahir que la Generalitat recorre-
rà la decisió del Jutjat de Primera 
Instància d’Osca que obliga el Go-
vern i el Museu Nacional d’Art de 
Catalunya (MNAC) a tornar a l’or-
dre Santjoanista del Reial Mones-
tir de Sigena (Osca) obres compra-
des el 1983, 1992 i 1994.


