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Es podrà veure en quatre sessions, a partir de dijous, a l’Institut del Teatre

Bebeto Cidra estrena a Vic el 
nou espectacle, ‘Scordatura’
Vic

Jordi Vilarrodà

Scordatura és el nom amb 
què es designa un sistema 
d’afinació de les cordes d’un 
instrument, de manera que 
dues d’elles quedin afinades 
en la mateixa nota. Scor-
datura és també el nom de 
l’espectacle de dansa que 
Bebeto Cidra i la seva com-
panyia de dansa estrenaran 
aquest dijous a Vic, creada a 
partir de la Suite núm. 5 per 
a violoncel de Johann Sebas-
tian Bach, on el compositor 
va utilitzar aquesta tècnica. 
Scordatura és la segona part 
d’una trilogia que el ballarí 
i coreògraf està realitzant, 
amb Bach com a leit motiv, i 
s’afegeix als sis espectacles 
que ha estrenat a Vic des que 
la companyia té la seva resi-
dència a la ciutat.

El mateix Bebeto Cidra 
serà un dels ballarins que 
donaran vida a la seva core-
ografia, al costat d’Iris Heit-
zinger i Natàlia Jiménez, i 
sota la direcció d’Ivancica 
Horvat. El violoncel·lista 
vigatà Marçal Ayats interpre-
tarà en directe la música de 
Bach, utilitzant per a l’ocasió 
un violoncel elèctric. La Sui-
te núm. 5 mostra, segons ell, 

‘Solochellobach’, la primera part

Vic Solochellobach (a la fotografia, en l’es-
trena a l’Institut del Teatre de Vic, el passat 
dia 5 de maig) va ser la primera part d’una 

trilogia que Bebeto Cidra dedica a les Suites 
per a violoncel de Johann Sebastian Bach. 
“Cada una tractarà un aspecte diferent de 
les peces, seran com tres filles d’una matei-
xa mare”, explica.
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“el costat fosc” del composi-
tor, a partir del moment en 
què perd gradualment la vis-
ta. En aquesta peça, va utilit-
zar la scordatura per “buscar 
més profunditat”.

Aquesta característica és 
la que destaca, justament, 
Ivancica Horvat. Nascuda a 
Zagreb (Croàcia), i formada 
a Nova York i Berlín, es va 
incorporar l’any 1997 a la 

companyia Lanònima Impe-
rial, i des de llavors ha treba-
llat a Catalunya. Convidada 
a dirigir Scordatura, ha plan-
tejat juntament amb Bebeto 
Cidra un espectacle on el 

El dibuixant Toni Ortiz i el saxofonista Marcel·lí Druguet estrenen ‘Notes, traços i música’

Dibuix i música, aquest dijous al Cirvianum

Torelló

J.V.

La història començarà amb 
Toto, el nen que protagonitza 
Cinema Paradiso. El llapis 
del dibuixant Toni Ortiz, 
de Folgueroles, el dibuixarà 
amb traços ràpids, mentre 
comencin a sonar les notes 
de la banda sonora de la 
pel·lícula, amb el saxo del 
músic manlleuenc Marcel·lí 
Druguet. Més endavant, el 
violí de Pep Serdà i la veu 
de Dolors Lozano s’afegiran 
a una història que, al llarg 
d’una hora i mitja, combina-
rà música i dibuixos amb el 
cinema com a fil conductor. 
Aquesta és la proposta de 
Notes, traços i films, especta-
cle que dijous es preestrena 
al Teatre Cirvianum de Tore-
lló, i que representa una sin-
gular experiència de creació 
artística conjunta. 

La tècnica és qui ha facili-
tat, en bona part, que aques-
ta conjunció sigui possible. 
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D’esquerra a dreta, Marcel·lí Druguet, Toni Ortiz, Dolors Lozano i Pep Serdà, que estrenen l’espectacle dijous

Una càmera situada sobre la 
taula de dibuix de Toni Ortiz, 
a un costat de l’escenari, 
anirà enviant les imatges a 

una gran pantalla de projec-
ció, de forma que el públic 
pugui veure tota la creació 
del dibuix. Mentrestant, els 

músics aniran tocant, aco-
modant-se uns a ritme dels 
altres, per acabar cada peça 
junts. El petit Toto marxa 

del seu poble d’Itàlia i guiarà 
els espectadors en un viat-
ge pel món en 20 escenes: 
passarà per París i se sentirà 
Candilejas, anirà a parar a 
un camp de concentració i 
es recordarà la música de La 
llista de Schindler i La vida és 
bella... i d’aquí al cinema de 
Hollywood, a l’Argentina... 
fins a completar 20 escenes 
i 20 músiques de pel·lícula. 
“No dibuixaré per dibuixar, 
explicarem una història que 
tindrà pendents els espec-
tadors, a veure què passa a 
la pàgina següent”, diu Toni 
Ortiz. Marcel·lí Druguet ha 
arranjat els temes amb tocs 
“jazzístics i clàssics”, dos 
mons dels que procedeixen 
els músics de l’espectacle.  
Uns i altres hauran d’aco-
modar els seus respectius 
ritmes, perquè s’influeixen 
mútuament: “Segons el ritme 
de cada peça, el llapis va més 
a poc a poc o més ràpid”, diu 
Toni Ortiz. Els intèrprets han 
constituït la companyia Il 
Paradiso de Toto, i volen fer 
girar l’espectacle. 

procés de creació es mostra 
dalt de l’escenari, com a part 
de la mateixa obra: “Expli-
quem què és la dansa per a 
nosaltres, i com acostar-la 
al públic”. L’inici, per exem-
ple, és el moment final d’un 
assaig general. En aquest 
sentit, Ivancica Horvat creu 
que aquest espectacle té “un 
punt documental”, i també 
un punt de risc i d’impro-
visació: “Els intèrprets són 
els que acaben emmotllant 
la proposta, ajuntant textos, 
moviments i música”, afirma. 
La ballarina Iris Heitzinger 
(Miss Luiss Twisted, de 
nom artística) diu que això 
fa qüestionar la feina dels 
ballarins: “Com d’honestos 
som, amb aquest propòsit de 
l’espectacle?... nosaltres hem 
de formar part del procés”, 
explica.

Bebeto Cidra ha estrenat 
amb aquest sis espectacles 
a Vic, des que va començar 
la residència a la ciutat de 
la seva companyia de dansa, 
en un projecte participat per 
l’Ajuntament i el Departa-
ment de Cultura de la Gene-
ralitat. Alguns d’aquests 
espectacles s’han presentat 
en escenaris, i altres al car-
rer. L’Urbedansa, nom que 
reben aquestes propostes, 
s’ha ofert en tres espais 
diferents de la ciutat, coinci-
dint amb les darreres festes 
majors, sempre seguit per un 
nombrós públic.

Scordatura. Sala de 
l’Institut del Teatre, de 
Vic. Del 16 al 18 d’octubre, 
9 vespre, i 19 d’octubre, 7 
tarda.

‘Notes, traços i films’. 
Teatre Cirvianum. Dijous, 
16 d’octubre. 8 vespre. 


