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La directora Magda
Puyo, amb les actrius Mi-
reia Trias i Judit Farrés,
ha fet una lectura molt
personal de la novel·la
Confidències a Al·là, una
ficció desacomplexada,
escrita per Saphia Az-
zeddine, que parla de la
submissió de les dones a
l’islam. La peça s’estrena
aquest dissabte a La Pla-
neta, dins del Tempora-
da Alta, i farà estada a
l’Atrium de l’Eixample
barceloní a partir de di-
mecres vinent.

Hi ha una considera-
ció pitjor que ser misera-
ble: ser dona i miserable.
La protagonista de la no-
vel·la és una pastora ber-
ber que, mentre es pros-

titueix, confia els seus
pensaments a Déu.

Tot i que l’obra està am-
bientada en el món musul-
mà, la coproducció de
l’Atrium l’ha traslladat a
Occident: l’han represen-
tat a partir de les escenes
que més els removien el
cos. De duresa implacable,
acaba desplaçant-se a l’hu-
mor perquè “necessites el
contrapunt per suportar

algunes escenes humi-
liants”, admet Puyo.

En realitat, l’autora re-
ivindica des del seu perso-
natge la llibertat indivi-
dual, l’educació. Un ele-
ment que coincideix amb
el del muntatge estrenat
en el Grec passat Nadia. 
Confidències a Al·là, com
Nadia, critica el reduccio-
nisme, l’adoctrinament,
tant d’Orient com d’Occi-
dent. Reivindica la neces-
sitat de donar veu a l’opo-
sició invisible dins de les
societats islàmiques.

Les dues actrius es
desdoblen en un perso-
natge provant d’explotar
des del gest poètic, la pa-
raula, el món sonor i, so-
bretot, l’emoció. Una pe-
ça feta sense el pudor i
amb el convenciment de
ser contundents. ■

S’estrena a Temporada Alta ‘Confidències a Al·là’, una comèdia dura que convida a
tenir una visió de l’islamisme diferent de la que ofereix la veu hegemònica occidental

L’altra cara de l’islam
Jordi Bordes
BARCELONA

L’assaig d’ahir a la tarda a La Planeta ■ JOAN SABATER

‘Confidències
a Al·là’ és una
obra feta sense
pudor, amb la
voluntat de ser
contundents

El director artístic Rai-
mon Molins assegura que
aquesta nova temporada
està forjada amb la con-
fiança dels equips que la
defensen. L’arrencada és
una peça gens complaent,
Confidències a Al·là, diri-
gida per Magda Puyo.
També figura en el cartell
l’actor Ramon Madaula,
que debutarà de director
amb una peça encara per
determinar. Li és igual, a
Molins, perquè sap que el
consolidat actor presen-
tarà una peça afí a una
sala que aspira a disposar
de 56 butaques per a un
públic, inquiet, “amic de
les sorpreses”.

Atrium Produccions i la
Nau Ivanow coprodueixen

un espectacle d’enverga-
dura, Hamlet, adaptat i di-
rigit per Marc Chornet i el
mateix Molins, que pretén
revolucionar l’arquitectu-
ra de la sala. S’hi estarà del
3 de desembre a l’11 de ge-
ner. Carla Torras i Carles
Mallol dirigiran aquest

thriller sobre les veritats i
mentides en la família
–“amb la qual sempre es
vol ser fidel”, comenta
l’autora–. Mireia Trias,
(que ja actua a Confidèn-
cies...) comparteix amb
Anna Maria Ricart una
aventura escènica, Uto-
pia, que parteix de la fór-
mula del teatre de l’opri-
mit que s’adreça a un pú-
blic convencional. Madau-
la porta tres projectes
(tots relacionats amb l’art
i el teatre) i celebra que la
sala li permeti “fer el pas”
de sortir d’escena.

Es manté l’Atriumlab,
de suport a la creació; ses-
sions mensuals amb l’Atri-
um Ensemble –“un privi-
legi, sentir-lo de tan a
prop”, comenta Molins– i
programació familiar les
matinals de diumenge. ■

Temporada de fe
en els equips
J.B.
BARCELONA

La sala signa cinc produccions per a un
públic que sigui amic de les sorpreses

Ramon Madaula, en una
imatge d’arxiu ■ R. RAMOS
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