
espectacles DIJOUS
58 14 DE NOVEMBRE DEL 2013

Èxtasi anal a la Muntaner
3Isabelle Stoffel adapta i protagonitza les memòries eròtiques de Toni Bentley

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

A l’èxtasi pel sexe anal. Ho va viure To-
ni Bentley, 10 anys ballarina del New 
York City Ballet de George Balanchi-
ne, que no va dubtar a traslladar la 
seva experiència carnal i mística a 
un llibre: La rendición (Tusquets Edi-
tores), traduït a 18 idiomes. L’actriu 
Isabella Stoffel va gosar adaptar-lo i 
interpretar-lo sota la direcció del ci-
neasta Sigfrid Monleón. Les atrevides 
memòries íntimes de Bentley van co-
brar cos en un monòleg que, després 
del seu exitós pas per Madrid (Centro 
Dramático Nacional), Edimburg i Bu-
enos Aires, recala a la Sala Muntaner 
fins al 15 de desembre. 
 Stoffel explica que per a l’auto-
ra el descobriment d’aquesta pràc-
tica sexual que la va obsessionar du-
rant quatre anys «va transcendir el 

pur acte carnal. Sent atea, va trobar 
Déu en el moment que va ser sodo-
mitzada pel seu amant». La intèr-
pret suïssa, establerta a Madrid, va-
lora que el relat contingui una pro-
sa elegant i un vol «poètic i filosòfic» 
que l’aparta de la vulgaritat. «És una 
pràctica principalment vinculada a 
l’homosexualitat o en algun cas a la 
brutalitat i violència. En aquest cas, 
la vivència és un viatge físic i emoci-
onal que ens planteja interrogants 
sobre les relacions de poder i el com-
promís sexuals», diu. 
 Stoffel assegura que, tot i que el 
llenguatge és molt explícit, la seva 
idea al portar-la a escena no va ser 
provocar. «És una peça arriscada per-
què parla d’un tema tabú, però l’im-
portant és comprendre el personat-
ge; la identificació resulta excitant». 
 En aquesta aproximació a la li-

SIGFRID MONLEÓN DIRIGEIX ‘LA RENDICIÓN’ 

bido i el cos de Bentley, Stoffel sub-
ratlla la seva condició de ballarina. 
«Coneix molt bé cada múscul, tot 
el seu cos, i estava acostumada a su-
perar el dolor dels seus peus ensan-
gonats, butllofes... durant l’eufòria 
de la funció». Però no va viure l’acte 
com a sadomasoquisme. Va vèncer 
les pors i va trobar el plaer. 

FET ALLIBERADOR / «El sexe anal va ser 
un fet molt alliberador i d’autoco-
neixement. Volia entendre què li 
passava, el perquè d’aquesta passió 
en la qual es va bolcar i que li va en-
senyar a entregar-se, a abandonar-
se. Després d’aquesta submissió, per 
això el títol de la rendició, la seva 
manera de reprendre el poder és 
anotar el que viu», diu la intèrpret. 
 Hi ha al text original una ironia 
i humor que celebren actriu i direc-
tor. Monleón, que debuta en teatre, 
creu que la seva trajectòria cinema-
togràfica li ha servit per donar ritme 
a la posada en escena i «no avorrir». 
El realitzador d’El cónsul de Sodoma va 
comptar també amb Stoffel en aques-
ta cinta. Ara tornen junts a la sodo-
mia. Amb delicadesa i sensualitat. H33 Isabella Stoffel, en una escena del muntatge.

LA SALA ATRIUM ESTRENA UNA PEÇA DEL FLAMANT PREMIO NACIONAL DE LITERATURA DRAMÁTICA

Un fet real ocurregut a l’Alemanya 
nazi del 1944 és el punt de partida 
de Himmelweg, l’obra de més èxit de 
Juan Mayorga. L’autor madrileny, 
que dimarts va ser premiat amb 
el Nacional de Literatura Dramá-
tica, va arribar aquell mateix dia a 
Barcelona per assistir, ahir, a l’es-
trena de l’obra, que racalarà a la Sa-
la Atrium fins al dia 15 de desem-
bre interpretada per la companyia 
del modest teatre.
 Les petites dimensions del local 
permetran disfrutar d’un muntat-
ge de cambra, amb només tres per-
sonatges interpretats per l’actor i 
director Raimon Molins, Patricia 
Mendoza i Guillem Gefaell. Encar-
nen els principals personatges: un 
voluntariós delegat de la Creu Ro-
ja enviat a descobrir què passa al 
camp de Theresienstadt, el coman-
dant del lloc i el cap de la comuni-
tat jueva. Aquests dos últims inten-
taran enganyar l’enviat de l’orga-
nització humanitària i maquillar 
l’horror en un lloc on Himmel-
weg, que significa camí cap al cel, 
no equival precisament a viatjar al 
paradís. Les estratègies cada vega-
da més subtils del poder per ma-
nipular i per desviar l’atenció dels 
problemes importants és un dels 

eixos centrals de la peça que posa en 
qüestió la percepció de la realitat i 
els mitjans que s’utilitzen per trans-
metre-la.

Actors i marionetes

«Reduir l’obra a tres actors no con-
verteix l’obra en una miniatura», va 
destacar ahir Mayorga. L’autor ha 
vist representat Himmelweg, el seu 
text més cèlebre, de maneres molt 
diferents i aplaudeix la idea de Mo-
lins d’utilitzar marionetes japone-
ses de la tradició Banraku per re-
presentar la resta de personatges. 
«Més enllà de l’aspecte econòmic, 
les marionetes són un recurs poè-
tic i coherent en una obra que par-
la de manipulació, d’un comandant 
que veu els altres com si fossin tite-
lles de fils en aquesta obra d’art to-
tal que intenta orquestrar», destaca 
l’autor.
 Reconeix també que el seu Himme-
lweg deixa «amplis espais de llibertat 
tant al director com als actors». Des 
de la primera versió que es va veure 
l’any 2002 fins avui el text ha comp-
tat amb 25 produccions diferents. Fa 
dues setmanes es va estrenar a Ate-
nes (Grècia), aquest cap de setmana 
es veurà a Seül (Corea) i s’assaja a Du-
blín (Irlanda) i Itàlia. 
 Segons Mayorga, l’obra ha con-
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33 Autor compromès 8Juan Mayorga davant de l’escenografia de ‘Himmelweg’, ahir, a la Sala Atrium.
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nectat amb un públic ampli perquè 
parla de temes actuals com «la in-
visibilitat de l’horror, la falta de co-
ratge i la necessitat de l’ésser humà 
de fer teatre, de posar-se una care-
ta per sobreviure». No es va voler cen-
trar mai en l’extermini de jueus: «Si 
hi ha alguna cosa irrepresentable és 
l’Holocaust. Seria arrogant voler do-
nar veu a les víctimes. Jo, com a mà-
xim, m’atreveixo a crear una situació 
al final de l’obra perquè es pugui es-
coltar el seu silenci». 
 Com a Cartas de amor a Stalin, una 
altra obra seva, l’autor aprofundeix 
sobre l’art de l’engany, «aquesta 
enorme subtilesa, cada vegada més 
refinada, amb la qual el poder con-
fon la gent». En aquest sentit, desta-

ca que ens hauria de fer pensar el 
tracte que ha merescut a Europa la 
mort d’immigrants a prop de Lam-
pedusa o l’amenaçadora tanca que 
envolta la colònia espanyola de Me-
lilla al Marroc.
 Mayorga està actualment em-
brancat en l’estrena de la seva nova 
obra, El arte de la entrevista, on explo-
ra altres aspectes relacionats amb 
la manipulació i la censura. La pe-
ça, que dirigirà ell mateix, s’estre-
narà el mes que ve a Avilés. I en té 
en marxa una altra, Reykjavík, un 
text que està escrivint sobre l’ano-
menat duel d’escacs del segle en-
tre el nord-americà Bobby Fisher i 
el rus Boris Spassky, en plena guer-
ra freda. H

«L’obra parla de 
la necessitat de 
posar-se una careta 
per sobreviure», 
comenta l’autor

El maquillatge 
de l’horror 
‘Himmelweg’, l’obra més representada 
de Juan Mayorga, arriba per fi a Barcelona


