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</ QUI ÉS PERE FAURA?

>/ Pere Faura porta ballant tota la seva 
vida. El seu cos de ballarí s’ha construït a base 
de molt ballar. Però també a força de mirar i 
admirar altres cossos lliurats a la dansa. Això 
li ha fet entendre que el seu cos, no sols és un 
instrument per a ballar sinó que a més és una eina 
extraordinària per a conèixer. Un cos que balla 
és un cos atent al present i per tant, és un cos 
obert a encarnar idees, a entendre en l’acció i a 
aprendre de l’experiència directa. 

DEL 
17 AL 19 
DE MAIG

 LABORATORI AMB PROFESSORAT 
 TROBADA AMB ARTISTA
 MATERIAL PER TREBALLAR A L’AULA
 ACTIVITAT AMB FAMÍLIES
 TAMBÉ A PROGRAMACIÓ ESTABLE

ESPECTACLE A LA SALA GRAN /> 



 </ QUÈ FA?

>/ Pere Faura s’ajunta amb Claudia Solwat 
i Javier Vaquero i juntes, agafen un llibre. 
Vivim envoltades de llibres. Potser no els 
usem molt, potser ens hem acostumat a la seva 
presència i per això no els tenim molt en 
compte. Però els llibres estan pertot arreu. 
Per això, al principi, agafar un llibre no 
seria gens extraordinari sinó fora perquè ho 
fan amb els seus cossos de ballarins. No és 
que es posin a ballar amb llibres sinó que 
posen els llibres a ballar. I els seus cossos 
savis en això de moure’s ens proposen maneres 
d’acostar-nos a aquest objecte quotidià posant 
en joc tot el nostre cos. Així quan arriba la 
lectura, quan el llibre desplega el seu text, 
el fa majorment com una invitació a continuar 
ballant, és a dir, a continuar explorant el 
que els nostres cossos ens permeten arribar a 
conèixer.

 

</ QUÈ PODEM FER NOSALTRES?

>/ Nosaltres podem ballar. I per a això, 
és millor buidar l’espai i posar les taules 

i les cadires en un lloc en el qual no molestin. 
Construïm una biblioteca de cossos. Que cadascuna 
porti el seu llibre favorit i compti a les altres 
què és el que li agrada tant. Després queda només 
posar una música i deixar que apareguin en cada 
cos les imatges, els noms, les paraules i les 
accions favorites dels llibres. Al final, quan 
els cossos ja estan calents i oberts, estarem 
preparades per a llegir. Cadascú buscarà el seu 
racó i dedicarà un temps a fer que els seus 
ulls ballin sobre les pàgines recorrent línies i 
reconeixent el moviment propi de les paraules.

 
[ ]  Quantes vegades a la setmana balles? 
 [ ]  Quant temps a la setmana dediques a llegir? 
 [ ]  Què li passa al teu cos quan llegeixes? 
 [ ]  Quins llibres et produeixen ganes de ballar 

mentre els llegeixes? 
 [ ]   Quines maneres de ballar et fan venir 

ganes de llegir?
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