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Peeping Tom és sinònim de 
voyeur –és el protagonista de dues 
pel·lícules terroríi ques– però 
també és el nom de la companyia 
belga de Gabriela Carrizo i Franck 
Chartier, que val la pena de mirar 
de prop. Parlem amb la Gabriela.

A què es refereix el vostre 
nom: a la mirada de 
l’espectador o a vosaltres 
mateixos?
Bàsicament, calia escollir-ne un i, 
com que el nostre primer projecte 
passava en una rulot amb 
diverses i nestres per on els 
espectadors veien l’obra, ens va 
semblar un nom adient. Però ens 
referim a les dues coses: la mirada 
de l’espectador cap a l’obra 
–observant un món del qual no 
forma part– i la mirada de 
l’artista cap a allò invisible i que 
no té nom.
Com va ser la trobada amb 
Franck Chartier? 
Ens vam conèixer treballant als 
Ballets C de la B, i de seguida vam 
trobar que compartíem ai nitats 
artístiques que volíem 
desenvolupar, Alain Platel és un 

coreògraf  que estimula en aquest 
sentit. I des d’aleshores que ho 
fem tot junts, des de la 
coreograi a i ns al concepte 
escenogrài c. Venim de llocs 
diferents però les nostres 
diferències sempre han funcionat 
com a complementàries. 
La plàstica dels vostres 
espectacles em recorda les 
imatges americanes d’Edward 
Hopper. 

És possible. El decorat on volem 
que es desenvolupi la història 
sovint és el nostre punt de partida, 
i a 32 rue Vandenbranden és una 
pintura que quasi sembla una 
fotograi a, del nostre amic Joseph 
Grii  th.
És que hi ha escenes que 

reprodueixen moments reals, 
encara que, potser, amb una 
distància onírica. 
Les relacions, la vellesa, la por de 
perdre una criatura... no són grans 
temes, però són universals perquè 
tothom els pot entendre, i 
nosaltres els desenvolupem 
esborrant els límits entre teatre i 
dansa, entre i cció i realitat. Mai no 
sabràs si el que veus és real o no, si 
són pensaments de l’intèrpret o si 
està actuant.
Teniu un llenguatge corporal 
particular, molt desmembrat i 
alhora natural, energètic, però 
que pot evolucionar fi ns a 
l’automatisme.  
En gran part ve de la gent amb qui 
treballem, que té unes capacitats 
físiques especials i que, com a 
nosaltres, els agrada arribar a 
llocs no comuns... però sempre 
lligat a un sentit.
I què ha canviat ara que no 
balleu? 
L’observació des de fora ens ha 
permès ai nar més el llenguatge, 
poder analitzar-lo i prendre més 
consciència del que fem. Però no 
signii ca que no tornem a ballar 
mai més! Ens agrada treballar 
amb generacions diferents i també 
amb gent que no són ballarins i 
que tenen un altre tipus de 
comportament físic. 
 
32 RUE VANDENBRANDEN 

Teatre Lliure: Montjuïc Dl. 9 i dt. 10

(!) GRATIS Volaverunt de Magda 
Polo. Dv., 21 h. Només dv. 6 de juliol. 

Espectacle dedicat a l’art de la 
improvisació i les aliances entre diferents 
disciplines com la música, la dansa 
contemporània, la poesia i el videoart, a 
través del ‘leitmotiv’ de volar. 

La Caldera 
(Torrent d’en Vidalet, 43). T. 93 415 68 51 . 
www.lacaldera.info.  

(!) Mov-i-ment #3 Amb Pablo Esbert, 
Sarah Anglada, Karla Kracht i altres. 
20 h. 8 €. Del 6 al 29 de juliol. 

Una proposta múltiple amb un grup 
d’artistes de diferents disciplines que es 
troben per crear i rel exionar sobre les 
arts escèniques. 

(!) Projecte Montreal-Barcelona 
Dir: Roser López Espinosa i Marie 
Béland. Amb Inés Boza i Louise Bédard. 
De dv. a ds., 21 h. 8 €. Del 6 al 8 de juliol. 

Projecte de col·laboració i d’intercanvi 
artístic per fomentar les experiències 
transfronterers. 

Mercat de les Flors 
(Lleida, 59). T. 93 426 18 75. www.
mercatl ors.org.  

Full evening Dir: Claudi Bombardó 
Oriol. De dc. a dv., 20 h. 22 €. De l’11 al 13 
de juliol. 

En aquest espectacle de dansa 
contemporània, els espectadors trien la 
música que prefereixen escoltar. 

(!) Walking next to our shoes... 
Dir: Robyn Orlin. Ds. i dg., 21 h. 25 €. 
Només 7 i 8 de juliol. 

Una cantant d’òpera, dos ballarins, un 
actor, deu cantaires sud-africans. Deixeu-
vos emportar per les danses i la música 
que omplen aquest xou.  

Teatre del Raval 
(Sant Antoni Abat, 12). T. 93 443 39 99 . 
www.teatredelraval.com.  

De película Dir: Marcelo Lastra. De 
dj. a ds., 21 h. Dg., 19 h. 18 €. Del 29 de 
juny al 29 de juliol. 

Un espectacle de dansa i música que 
ens trasllada als moments claus de la 
història del cinema.  

Teatre Grec 
(Pg. Santa Madrona, 36). T. 93 316 10 10. 
www.bcn.cat/grec.  

(!) Ballant a la sorra Dir: Maria 
Rovira. Amb Reinaldo Ribero, Maria 
Garriga, Daniel Rosado, Sol Vázquez, 
Pere Molsosa, Eddie Pezzopane. Dc. i dj., 
22 h. De 16 a 28 €. Només 4 i 5 de juliol. 

La vida de la ‘bailaora’ del Somorrostro 
Carmen Amaya inspira un espectacle que 
combina l amenc i dansa contemporània. 

(!) Concierto concepto de Brodas 
Bros. Dir: Lluc Fruitós. Ds., 22 h. De 16 a 
25 €. Només dissabte 7 de juliol. 

Els Brodas Bros fusionen el concepte 
de concert amb el d’espectacle de 
breakdance, creant un muntatge que es 
podria representar tant en un teatre com 
al carrer. 

Teatre Lliure: Montjuïc 
(Pg. Santa Madrona, 40-46). T. 93 289 27 
70 . www.teatrelliure.com.  

(!) 32 Rue Vandenbranden Dir: 
Gabriela Carrizo i Franck Chartier . Dl. i 
dt., 20.30 h. 26 €. Només 9 i 10 de juliol. 

Vegeu obertura de dansa. 

Tot va començar en una rulot.

Dansa
Coordina Andreu Gomila
agomila@timeout.cat

MÉS ACTIVITATS!
a www.timeout.cat

Tu, mira
La Bàrbara Raubert parla amb els belgues 
Peeping Tom sobre els somnis i la realitat

Mai no sabràs si el 
que veus és real, si 
són pensaments de 
l’intèrpret o si està 
actuant
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