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Barcelona ciutat

Nous marcadors en l’alimentació del
diabètic: índex i càrrega glicèmica.
Conferència a càrrec de Marta Ros,
nutricionista.
Associació de Diabètics de Catalunya.
Balmes, 47, entresòl 2a (18 h).

Drets humans a la pikota? Què signifi-
ca una veritable participació democrà-
tica? Taula rodona amb Jesús
Carrión, RETS, Itziar Gonzàlez, Parla-
ment Ciutadà, i Klaudia Álvarez, De-
mocracia Real.
Fcong. Tàpies, 3 (18.15 hores).

Gestió dels afectes i els conflictes inter-
generacionals en la família. Conferèn-
cia a càrrec de la psicòloga M. Lluïsa
Lozano-Raimi.
Sala de Plens del Districte de l'Eixam-
ple. Bruc / Aragó (18.30 hores).

La creació del museu, una història
d’amistat. Visita guiada a l'entorn
del 50è aniversari del museu.
Museu Picasso. Montcada, 15-23 (19
hores). 3,50 euros.

Moments fascinants de la fotografia.
Valentín Roma és el protagonista de
la tercera conferència d’aquest cicle.
Virreina Centre de la Imatge. Palau de
la Virreina. Rambla, 99 (19 hores).

Pluralisme i interculturalitat.Nova ses-
sió dels Diàlegs panikkarians , amb
Laura Borràs i Jaume Pòrtulas.
Cotxeres del Palau Robert. Passeig de
Gràcia 107 (19 hores). 5 euros.

La aventura de relacionarse. Presenta-
ció d’aquest llibre de Gemma Baulies
i Pilar Arlàndiz.
Abacus Balmes. Balmes, 163 (19 h).

Passeig per lamodadeBarcelona. Sas-
tres, modistes, botigues… del miri-
nyac als anys vint. Presentació
d’aquest llibre d’Elisenda Albertí, a
càrrec de Lluís Sans, president de
Santa Eulàlia, i l’autora.
Llibreria Jaimes. València, 318 (19 h).

Reforma elèctrica: solució o frau? Les
renovables com a coartada. Taula ro-
dona a càrrec deMaite Costa, directo-
ra de la càtedra de Sostenibilitat
Energètica de la UB, JaumeMargarit,

director de l’Associació de Produc-
tors d’Energies Renovables (APPA), i
Cote Romero,membre de la Platafor-
ma per un NouModel Energètic. Mo-
deren Jaume Serrasolsas i Josep M.
Carreras.
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6 (19.30
hores).

Setmana de l’Humor Llatinoamericà.
La Setmana de l’Humor Llatinoameri-
cà ret homenatge al periodista, acti-
vista i pioner de l’humor polític a Co-
lòmbia Jaime Garzón, assassinat fa
14 anys per un sicari.
Casa Amèrica Catalunya. Còrsega,
299, entresòl (20 hores).

Tarannà.Maria Campos ofereix un so-
lo de dansa entorn del concepte
transformació a través de l’objecte,
l’espai i el cos. Gratuït.
Casa Elizalde. València, 302 (20.30
hores).

Cinexclusió. Cicle de cinema i debat. La
sessió d’avui està dedicada al cine-
ma llatinoamericà, i s’hi projecta
Qué tan lejos, de Tania Hermida
(Equador, 2006). Gratuït.
RAI Art. Carders, 12 (20.30 hores).

La Taverna del CAT. Concert amb Ivo
Jordà i Marçal Ramon.
Via Fora! del CAT. Plaça Anna Frank,
s/n (21.30 h). Entrada lliure.

Eyes wide shut. Cinefòrum amb la
projecció d’aquesta pel·lícula de Stan-
ley Kubrick.
Col·legi major universitari Ramon Llull.
Comte d’Urgell, 187 (22 hores).

Barcelona

GRANOLLERS (Vallès Oriental)
Amma. Aquesta líder espiritual i hu-
manitària torna a Granollers amb un
programa gratuït i obert que inclou
meditació, xerrades i la possibilitat
de rebre l’abraçada d’Amma.
Palau Olímpic d'Esports. Avinguda
Francesc Macià, 160 (del 13 al 15 de
novembre, tot el dia).

L’HOSPITALET (Barcelonès)
Tablas. Presentació d’aquesta no-
vel·la negra de José Vaccaro Ruiz
Biblioteca la Bòbila. Plaça de la Bòbi-
la, 1 (19 hores).

JUSTO BARRANCO
Barcelona

V
a començar com
una petita aventu-
ra teatral, tot i que
molt atrevida: po-

sar en escena el testimoni
d’una dona sobre les seves ex-
periències sexuals. Però no
per oferir humor barat ni per
fer del sexe un altre producte
de consum massiu. Volien
mostrar la vivència vibrant
d’una dona, la ballarina Toni
Bentley, que troba en el sexe
un camí de coneixement i
transcendència. Una història
que van començar en una pe-
tita sala de Madrid i que ha
acabat al Centro Dramático
Nacional, a Edimburg, Bue-
nos Aires i ara a Barcelona, a
la Muntaner. És La rendición,
adaptació del llibre homònim
de Bentley –editat per Tus-
quets– realitzada i interpreta-
da per Isabelle Stoffel. Una ac-
triu suïssa que fa anys que és
a Espanya –va treballar a El
cor de la ciutat– i que va con-
vèncer Sigfrid Monleón –au-
tor de films com El cònsol de
Sodoma, on Stoffel era Coli-
ta– per dirigir-la.
Un Monleón que diu que

l’obra és “una recerca de
transcendència a través de
l’èxtasi sexual, en aquest cas
del sexe anal”. Una peça que
“parla del sexe com ho feien
AnaïsNin,HenryMiller o Ba-
taille, passant del físic al me-
tafísic”, i on “el sexe serveix
per parlar d’altres coses: de
la vida, la mort, les relacions
de poder, el compromís”.
Stoffel remarca que li va

agradar “l’honestedat de la re-

cerca de Bentley”. “Va tenir
una experiència sexualmísti-
ca i va voler entendre-la. El
sexe es va convertir en una ei-
na d’autoconeixement. Ja hi
havia una recerca física a la
seva vida. Comaballarina, en-

cara que li sagnessin els dits,
no sentia dolor durant l’eufò-
ria de la funció. Però en esce-
na es busca la perfecció i es
viu el fracàs de no trobar-la.

En canvi, en el sexe aprèn a
lliurar-se, abandonar-se. Ai-
xò es converteix en un do, i
en vol saber més. I, com que
tria ser submisa, la seva ma-
nera de reprendre el poder és
anotar cada dia el que viu.

Amb precisió i molta ironia.
Tots hem viscut alguna cosa
semblant a l’inici d’un enamo-
rament, un sexemolt profund
on et sents connectat amb
quelcom més gran que tu,
amb transcendència, joia.Des-
prés, s’interposa la realitat”.c

Isabelle Stoffel en una
escena de La rendición,
a la sala Muntaner
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SALA MUNTANER

TELÈFONS
ÚTILS

Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Âltima Serveis Funeraris ..... 902-230-238

]Arriba a la sala Muntaner ‘La rendición’, una adaptació del text
homònim de la ballarina Toni Bentley protagonitzada per l’actriu
suïssa Isabelle Stoffel, que fa anys que treballa a Espanya. El monò-
leg, dirigit per Sigfrid Monleón, relata l’experiència d’una dona que
troba en el sexe un camí d’autoconeixement.

‘LA RENDICIÓN’
Sala Muntaner

Muntaner, 4. Barcelona
Fins al 15 de desembre

www.salamuntaner.com

Gas Natural ....................... 900-750-750
Fecsa-Endesa ..................... 902-536-536
Manyà 24 h ...................... 93-446-59-59
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