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wLa productora global de
continguts audiovisuals de
Telefónica, Telefónica Stu-
dios, compleix el seu primer
any amb prop de 30 llargme-
tratges a la seva esquena. El
paper de la productora s’ha
centrat, sobretot, a Espanya i
l’Argentina, però preveu am-
pliar el seu mercat a Europa
i Llatinoamèrica. Pel·lícules

com ara Kamikaze, Una
noche en el viejo México i
Grand Piano són algunes
de les més destacades i taqui-
lleres. Actualment, la produc-
tora suma més de dotze
pel·lícules pendents d’estrena
i encapçala dues sèries televi-
sives, Víctor Ros i Isabel,
que ofereix en primícia a
Movistar TV. / Redacció

Telefónica Studios produeix
30pel·lícules en el seuprimer any

LaSeuobre el nouArxiuCapitular,
amb joies bibliogràfiquesde 12 segles

Un document de compra d’un terreny de l’any 815
ARXIU CAPITULAR

wEl bisbat de l’Urgell va inaugurar ahir la nova seu de
l’Arxiu Capitular, instal·lada a l’Església dels Dolors. Entre
la seva documentació, destaca el pergamí més antic de Catalu-
nya, datat l’any 815. A l’acte hi van assistir l’arquebisbe, Joan
Enric Vives, el conseller de Cultura, Ferran Mascarell, i l’al-
calde de la Seu, Albert Batalla. / Redacció

Mireia Trias i Judit Farrés en una escena de Confidències a Al·là
INMA SAINZ DE BARANDA

JUSTO BARRANCO

Barcelona

S
exe, dona i Al·là són tres
paraules que no s’acostu-
men a conjugar juntes.
Però Saphia Azzedine

ho va fer escrivint una novel·la so-
bre una jove i atractiva pastora
del nord de l’Àfrica que és poc
menys que una criada per a tot-
hom i que es prostitueix, sense sa-
ber-ho, per uns dolços o un io-
gurt. Una pastoreta a qui l’atzar li
canvia la vida, que aprendrà el po-
der de la bellesa –serà prostituta
de luxe– i que,malgrat tot, confia-
rà els seus atrevits pensaments a
Déu. Uns pensaments en els
quals el seu humor, la seva vitali-
tat, la seva ràbia, la seva crítica
d’una societat patriarcal i hipòcri-
ta, es converteixen en una parti-
cular pregària que va arrasar al
teatre francès i que ara Magda

Puyo adapta al teatre català:
aquesta nit Confidències a Al·là
s’estrena a La Planeta de Girona
dins del festival Temporada Alta,
i a partir de dimecres i fins al 16
de novembre es representarà a la
barcelonina Sala Atrium.
“Donem la veu a una donamu-

sulmana”, diu Puyo, “volem que
es pugui dir el que ella diu i no
sempre el mateix. És una dona
descarada, amb pocs prejudicis,
plena de vitalitat, de ganes de viu-
re, no és submisa, s’enfronta al
que li passa i al patriarcat. I la se-
va història, on va de la pobresa
més absoluta a ser la favorita
d’un xeic, és com un conte, enca-
ra que explicat de manera molt
directa, sense miraments”. Una
història a la qual donen veu dues
actrius, Mireia Trias i Judit Far-
rès, que narren la història de Jba-
ra i que s’alternen per donar vida
a la jove i a la resta de personat-

ges en un joc de gestos i música
ambientat en un espai vermell in-
tens com un peep-show, el foc, la
vida o el sexe.
Per Puyo l’obra és un viatge de

la protagonista a la recerca d’una
cosa que no ha pogut trobar per-
què no ha pogut escollir: s’ha de-
dicat a sobreviure. Però un viat-
ge, diu, molt irònic –“el meu cos
és la meva oficina”, afirma–, amb

molt d’humor, en el qual parla
del sexe i la bellesa –“un concep-
te de rics”– en to molt poètic. Un
viatge on Jbara parla amb Déu
perquè és “l’únic que m’escolta i
no em contradiu”. De fet, diu la
directora, l’obra és també el viat-
ge de la protagonista des del Déu
oficial, el que li han ensenyat, a
un Déu íntim. Un viatge en el
qual la pobresa i la submissió no
es queden en una anècdota llu-
nyana, sinó que es projecten de
manera intensa sobre el nostre
món diari.c
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Magda Puyo porta a Temporada Alta i a la Sala Atrium
l’atrevida obra de Saphia Azzeddine sobre l’opressió de les dones

ParlantdesexeambAl·là

La història de Jbara,
que passa de pastora
a favorita d’un xeic, és
com un conte explicat
sense miraments

PANORAMA


