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CRÍTICA DE TEATRE

Papiroflèxia humana

Una de les escenes de la peça que es va interpretar dissabte al Cirvianum

‘La forma de les coses’, 
de Neil Labute. Direcció: 
Julio Manrique. Teatre 
Cirvianum de Torelló. 
Dissabte, 18 d’octubre 
de 2008.

Torelló

Ignasi Janer

El Teatre Cirvianum de Tore-
lló va acollir aquest dissabte 
una obra fresca i sorprenent 
d’un alt nivell. Una barreja 
de V.O.S, quant a la frescor 
del llenguatge i naturalitat 
dels diàlegs entre quatre, i de 
final sobtat, com ens va ofe-
rir el Mètode Gronholm. Ano-
meno aquests dos molt bons 
exemples que han marcat 
un punt i a part en el teatre 
català, perquè La forma de les 
coses, de Neil Labute, s’enca-
mina cap a aquest petit gran 
èxit que va circulant ràpida-
ment de boca a orella. 

L’obra està dotada d’un 
ritme fabulós, amb un encaix 
del moviment escènic i 
una progressió de l’inte-
rès argumental que capta 
l’espectador des del primer 
minut. Conduïts per una 
bona direcció d’un Julio 
Manrique encara novell en 
aquesta faceta de director, 

CRÍTICA DE DANSA

La música de Bach no té límits
‘Scordatura’. Idea i core-
ografia: Bebeto Cidra. 
Direcció: Ivancica Hor-
vat. Intèrprets: Bebeto 
Cidra, Iris Hetzingeri 
Natàlia Jiménez (balla-
rins) i Marçal Ayats 
(violoncel). Institut del 
Teatre. Divendres, 17 
d’octubre de 2008.

Vic

Carme Brugarola

Una visió molt personal de 
les suites de Bach. La cin-
quena suite de Bach és una 
excusa per inspirar un joc de 
moviments, d’intencions, de 
sorpreses. S’ha definit la cin-
quena suite com una música 
densa, espessa, difícil... El 
violoncel elèctric va lletre-
jant nota a nota, compàs a 
compàs... i els ballarins sac-
segen els sons, i n’espremen 
allò que els cal per presen-
tar-nos un espectacle actual, 
trencador, viu, inquiet... La 
música no té edat, s’adapta 
als interessos dels intèrprets. 
La música de Bach sempre és 
present... fins i tot darrere 
de l’himne del Barça. També 
ens expliquen què és una 
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Un moment de l’espectacle de Bebeto Cidra a l’Institut del Teatre

scordatura. No hi ha res que 
es quedi dins del tinter. Bach 
buscava amb aquesta forma 
d’afinació anòmala una sono-
ritat especial. 

Scordatura és una caixa 
de sorpreses sense límits, és 
una nova forma d’executar 
aquests acords més difícils 
en total llibertat. El públic  

delimita l’entorn d’aquest 
espai creatiu, experimenta-
dor. S’experimenta amb la 
paraula, amb el gest, amb la 
música sempre intemporal.

En aquesta segona part de 
la trilogia sobre les suites 
per a violoncel de J. S. Bach 
el públic torna a formar part 
de l’espectacle sense partici-

par-hi directament com a la 
primera part. A l’entrada de 
la sala el coreògraf ens diu 
que ha observat fins als nos-
tres moviments més insigni-
ficants a l’hora de seure a la 
butaca. Nosaltres som els pri-
mers protagonistes d’aquesta 
caixa de sorpreses que ens 
han preparat. I la música de 

Bach continua sonant... Els 
ballarins fan, treballen dins 
el seu espai de creació, ens 
expliquen, ballen, ens miren. 
Actuen com si d’una improvi-
sació es tractés amb la màxi-
ma implicació i energia. El 
primer vestuari és de treball, 
d’escalfament; i així ho fan, 
comencen escalfant-se: les 
ballarines en el quadre escè-
nic preparen el cos; el balla-
rí escalfa les mans, està a 
l’aguait del que passa a cada 
instant, gaudint i esperant la 
seva intervenció que esdevé 
espontània, fresca, recreant 
un personatge que passeja, 
que està a l’expectativa, amb 
les mans sempre a la butxa-
ca, mirant a banda i banda, 
exagerant aquells moviments 
que li interessen fins a fer-lo 
esdevenir grotesc. Aquest és 
un apunt, una mostra més 
de la varietat de moviments 
que evoquen personalitats 
diferents, ambients diversos, 
gestos canviants amb una 
gran precisió i professiona-
litat. Scordatura és un mun-
tatge ple de colors, d’olors, 
de sons, de sorpreses... que 
no deixa indiferent a ningú. 
Els ballarins ens ofereixen la 
seva sinceritat més nua, balla 
el seu cos, però també la seva 
mirada, la seva intenció...
Es despullen en el seu art i 
gaudim de les seves emoci-
ons. I la música de Bach va 
sonant...

el repartiment està en una 
sintonia excel·lent i sap com 
transmetre, en formats irò-
nic i maquiavèlic, diferents 
estats emocionals de la natu-
ralesa humana. És aquesta 
evolució de les persones la 
que realment atrapa un text 
que voldríem alentir a la seva 
part final, coincidint amb el 
desenllaç de tot plegat. Man-
rique ens projecta una cita 
de l’autor que parla del gran 
do i habilitat de l’ésser humà 
per saber manipular, mal-
interpretar i tergiversar les 
paraules. Ben veritat. Potser 
el text de Labute ens situa 

a l’extrem amb la història 
d’una artista que a través del 
seu projecte de graduació ho 
vol fer tan bé que, fent cas 
a les paraules del seu tutor, 
vol “canviar el món” focalit-
zant-ho en una sola persona 
convertida en víctima. I la 
reflexió ja està servida: és 
criticable la manipulació 
premeditada, de la mateixa 
manera que ho pot ser també 
la flaquesa d’un mateix per 
deixar-se manipular? I Labu-
te ens serveix encara una 
darrera pinzellada: tot s’hi 
val per a l’art o n’existeixen 
límits? Toot és art?


