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“Quan anem al teatre no sabem 
què hi trobarem; anem a un 
striptease justament pel que 
sabem que hi trobarem”. I amb la 
unió d’aquests contraris, Pere 
Faura ens presenta un treball 
doble al voltant de l’acte de 
despullar-se que serveix per 
analitzar el cos eròtic alhora que 
les convencions teatrals.

La primera part dura 40 
minuts i es diu Striptease. “És el 
millor títol que he posat mai”, diu 
sense dubtar. Treballada a partir 
del collage i els moviments 
robats de Demi Moore, en un 
moment de l’obra explica que va 
triar aquest títol per atraure la 
gent. “És una conya que s’ha 
anat fent veritat amb el temps”. I 
ens en posa un exemple: “L’any 
passat, al Festival Temporada 
Alta, fou l’obra de la qual van 
exhaurir-se abans les entrades. 
Les iaies del casal van triar-la 
sense pensar-s’ho dos cops”.

El títol de la segona part també 
és bastant comercial: Bomberos 
con grandes mangueras. Només 
dura quinze minuts però és una 
prova extrema de resistència 
física que ens acosta al treball 
més íntim de la dansa. “Volia 
estudiar la pornografia com a 
dispositiu coreogràfic, estava 
fascinat per la paradoxa entre la 
realitat dels cossos que 
interactuen (es toquen, es 
penetren...) i la falsedat de la 
interpretació del coll cap amunt, 
que és com dels Pastorets”. Per 
això es penja un hula hoop que 
no deixa de girar en tota l’estona 
mentre el seu tors passa per 
diferents posicions eròtiques. 

Des d’estètiques molt 
llunyanes, la imaginació de Pere 
Faura ens acosta a la del poeta 
Joan Brossa, i no és casualitat. 
“En Brossa i el meu pare eren 
bons amics i fins i tot anaven a 
veure striptease junts. Jo 

sempre l’he tingut molt present: 
el seu humor, l’absurd i el treball 
a partir dels referents populars. 
En general, amb els 
espectadors comparteixes la 
baixa cultura, no l’alta; el que 
ens uneix és la merda, el cantó 
més superficial de l’art”. 

Des de la seva estrena, ja fa 
vuit i set anys respectivament, 
la societat ha canviat amb la 
presència d’internet. “Abans es 
veia pornografia als cinemes, 
després es va tancar en sales X, 
en VHS domèstics i finalment a 
l’ordinador de casa i al mòbil. Ja 
no compartim espais on parlar 
de sexe i per això ens hem 
tornat més retrògrades”. Pere 
Faura també ha canviat. “He 
crescut. Ara busco ser més sexi 
i menys graciós”. 

Striptease + Bomberos con 
grandes mangueras serà a 
l’Antic Teatre el dj. 14 i el dv. 15.

TRES IDEES

L’STRIPTEASE
“L’striptease ens permet preguntar-
nos sobre el cos eròtic enfront del 
cos performatiu: és una dansa, és 

sexe, és coreografia? És masclisme o 
alliberació de la dona? Hi ha pàgines 

i pàgines sobre el tema”.

LA IMAGINACIÓ 
“El teatre és l’espai per a la 

imaginació, sempre deixa un buit 
perquè l’ompli l’espectador, té més 
a veure amb l’erotisme que amb la 

pornografia. Posar-se calent al teatre 
és pràcticament impossible”.

EL PORNO 
“A ‘Bomberos’, amb el ‘hula hoop’ hi 
ha la cosa d’insistir fins que no puc 
més i alhora d’intentar ser sexi, de 
voler agradar... Com a la dansa. De 
fet, la dansa pot arribar a tenir un 

punt molt pornogràfic”.

Dansa

“El que ens uneix és la merda”
I el sexe i les ganes de riure. Ho diu en Pere Faura, que recupera 
el seu repertori ‘clàssic’ a l’Antic Teatre. Per Bàrbara Raubert
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