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Fa uns quatre anys la companyia 
Peeping Tom, dirigida per Franck 
Chartier i Gabriela Carrizo, va fer 
un taller amb avis i en van 
quedar encantats. “Vam riure, 
plorar... Però el que més ens va 
impressionar van ser les 
lamentacions i els retrets que 
guardaven, i és el que hem 
volgut treballar a Vader”. Com a 
matèria primera, la figura del 
pare és un pou sense fons. “De 
partida no és una obra 
biogràfica, però hi acaben 
sortint coses que ens han 
marcat personalment”.
Inevitable.

Vader forma part d’una trilogia: 
Chartier ha dirigit aquesta peça; 

la seva dona en dirigirà la segona 
part, Moeder (‘mare’), i esperen 
que la seva filla que ara té 10 
anys s’ocupi de plantejar la 
tercera, Kinderer (‘fills’). Quan 
només era un bebè, Uma 
Chartier ja actuava en una de les 
peces de la companyia, Le salon, 
bressolada pels seus pares 
mentre ballaven i es besaven 
–una de les imatges més 
boniques que ha donat mai la 
dansa contemporània–. “Són 
tres visions d’un mateix drama, 
però no ens sentim capaços 
d’entrar en la ment d’un 
adolescent”.

En aquesta primera part ens 
mostren la vida d’un pare amb 

l’ombra de l’Alzheimer damunt 
seu, “que fa que a estones es 
perdi, que no sàpiga on és i que 
se senti satisfet perquè ha 
oblidat tot el que era lleig”. I 
llavors entra la realitat: “La 
meva mare sempre va ser una 
persona molt patidora i 
nerviosa, i ara que té Alzheimer 
per fi la veig relaxada, 
s’emociona per petites coses i, 
de fet, la veig feliç”.

Per a Chartier, “el tros més 
bonic de l’obra és el solo del 
Leo”. Es refereix a Leo De Beul, 
un pintor de 66 anys que no 
havia trepitjat l’escena abans i 

que és l’estrella absoluta de 
l’obra. “En general ens atrau el 
virtuosisme i la novetat, però 
després de deu minuts de 
cossos perfectes jo 
m’avorreixo. És molt més 
interessant observar el contrast 
entre diferents edats i 
condicions físiques, perquè la 
vida és així. I la vellesa és bella, 
els cabells blancs, els cossos 
treballats...”.

La peça acaba amb el fill del 
protagonista canviant-li els 
bolquers. “És una escena molt 
forta, em fa plorar cada cop que 
la veig. És com netejar tota la 
merda d’una vida... un símbol. 
Jo no crec que ho faci mai al 
meu pare, perquè vivim molt 
lluny, però m’agradaria”.

Vader serà al Mercat de les 
Flors de dc. 16 a dv. 18.

Dansa Coordina  
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MÉS PEEPING TOM

CONTRADICCIONS
“Vam parar de ballar quan la 

nostra filla va fer 6 anys i començà 
l’escola. També és que jo encara no 
he resolt la crisi dels 40, em sento 
entre dues etapes, no trobo el meu 

cos... Em contradic, ja ho sé”.

RECORDS
“A la peça treballem molt sobre  
la memòria, les lamentacions  
del que va ser o no va ser. Si 
canviem els records, canvia el  

nostre passat, i canviem  
nosaltres”.

MIRADES
“Diuen que en la vida d’una  

persona normal rebem un miler 
de mirades al dia, mentre que una 

persona vella no en rep més de 
quinze. Per això se senten com si 

no servissin per a res”.

Després de 
deu minuts 
de cossos 
perfectes jo 
m’avorreixo

El drama de ser pare
Franck Chartier, codirector de la companyia belga Peeping 
Tom, parla amb Bàrbara Raubert de ‘Vader’
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