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La jove companyia Torb
Teatre presenta, només
fins aquest diumenge al
Tantarantana, l’adaptació
escènica de la novel·la Oba-

ga, d’Albert Villaró. En un
cas semblant al d’Acorar
(que ha tornat a triomfar a
La Seca aquests dies), no-
vament una proposta ar-
relada a la realitat de l’Alt
Urgell, el contraban, ser-
veix com a exemple al
món global. Obaga retrata
la part fosca de tota perso-
na. La directora Ester Na-
dal és l’encarregada de do-
nar tractament formal a

aquesta manera d’explicar
una història, amb els ac-
tors Joel Pla i Maria Bosom
i el músic Lluís Cartes.

Una peça que ja ha es-
tat seleccionada per la
Xarxa Alcover i que té el
mèrit de poder-se repre-
sentar tant al carrer com a
l’escenari. Per a interiors,
agafen una catifa retallada
per dins. Per al carrer, ac-
tuen en el retall. ■

Tothom té un costat fosc
El drama rural
‘Obaga’ fa un
retrat global sobre
el món quotidià
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Un detall de l’obra, al
Tantarantana ■ TORB TEATRE

La Sala Muntaner ofereix
un controvertit muntatge
que adapta la novel·la La
rendición de l’exballarina
Toni Bentley (Tusquets,
col·lecció La Sonrisa Verti-
cal). L’actriu Isabelle Stof-
fel representa des de finals
del 2012 aquest monòleg,
que recull els moments en
què la protagonista neces-
sita racionalitzar tot el
que ha passat en les seves
visites amb l’amant. És
una relació que només se
circumscriu al sexe, en què
ella s’abandona als desitjos
de l’altre. En aquesta sub-
missió hi troba una trans-
cendència insospitada que
no havia trobat abans en la
dansa, el seu antic ofici:
“Ella buscava la transcen-
dència a l’escenari i la tro-
ba, en canvi, en la sexuali-
tat”, revela l’actriu.

Stoffel i el director, Sig-
frid Monléon –veterà en el

cinema però que debuta
en el teatre–, tenien clar
que la posada en escena
havia de ser molt elegant i
que calia “tractar el cas
amb naturalitat i que fos
creïble”. El llibre, que tra-
ça una frontera amb la
vulgaritat a través de l’hu-
mor i d’un punt literari
entre poètic i filosòfic, ex-
posa com la submissió es
pot convertir en una deci-
sió de poder. El llibre, se-
gons celebra Stoffel, té la
capacitat de “posar pa-
raules al sexe”, i per això
l’actriu relaciona l’autora
amb Henri Miller, Anaïs
Nin i Georges Bataille.

L’obra, que es va estre-
nar a la sala Microteatro de
Madrid sense més voluntat
que fer una peça honesta i
que ja ha fet una gira inter-
nacional –acaba de venir
de Buenos Aires–, “és molt
abstracta, perquè parla del
sexe però també de la vi-
da”, opina Monleón. En la
voluntat de raonar les tro-
bades amb l’amant, Bent-
ley procura fer memòria i
comprendre: “Fa del sexe
una eina de coneixement”,
remata el director. ■

La mística
mitjançant
el sexe
La Sala Muntaner
ofereix la biografia
eròtica de
Toni Bentley
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L’actriu, en una imatge de l’espectacle ■ EL PUNT AVUI


