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CULTURES 

Margarida Cloquell, que és Lucia

DR. XAVIER GONDOBEU

L’òpera torna avui (21 h) al tea-
tre Kursaal de Manresa amb Lucia
di Lammermoor, a càrrec del Cor
d’Amics de l’Òpera de Sabadell i
l’Orquestra Simfònica del Vallès. És
l’òpera més coneguda de la nom-
brosa producció de Gaetano Do-
nizetti i una de les més represen-
tades a tot el món. La direcció es-
cènica és de Pau Monterde i s’e-
xecuta sota la batuta de Daniel Gil
de Tejada. 

La representació desenvolupa
durant tres hores l’intens drama de
Gaetano Donizetti, una història
tràgica, formada per tres actes, i
ambientada en les terres baixes
d’Escòcia, que es basa en la no-
vel·la The Bridge of Lammermoor,
de Walter Scott. Essent una de les
principals òperes del bel canto, ha
esdevingut una de les cinc més re-
presentades en la història del tea-
tre del Liceu de Barcelona.

L’argument situa l’espectador
en un moment de crisi política i re-
ligiosa i explica la història d’amor
de Sir Edgardo de Ravenswood i
Lucia, germana de Lord Enrico As-
thon, que ha pactat el casament de
la jove amb un noble ric. Lucia i
Edgardo s’han convertit en els
prototips de soprano i tenor. La pri-
mera pel seu virtuosisme, fragili-
tat i bogeria; i el segon pel seu he-
roisme desesperat i condemnat al
fracàs. Els dos papers fan d’a-
questa obra el paradigma del me-
lodrama romàntic operístic. L’amor
impossible, la rivalitat entre fa-
mílies, el matrimoni forçat i el de-
liri més absolut arriben al teatre
Kursaal amb aquesta obra mestra
de Donizetti.

Una hora abans de la funció
(20 h), el musicòleg Ovidi Coba-
cho farà una xerrada sobre aques-
ta òpera. Com és habitual es farà
a la sala polivalent 1 del Kursaal.
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Aquesta història tràgica és
l’obra més coneguda de la
nombrosa producció 
de Gaetano Donizetti



Els Amics de
l’Òpera de
Sabadell ofereixen
avui «Lucia di
Lammermoor»

La Jbara té setze anys, s’obre de
cames i el mascle la recompensa
amb un iogurt deliciós. Un joc
aparentment ingenu que esdevé el
seu mode de vida quan el pare, un
musulmà devot, la fa fora de casa.
D’un poble muntanyós del Magrib,
arriba a la ciutat i el sexe continua
proporcionant-li uns guanys als
quals no vol renunciar. Unes pe-
ripècies que comparteix amb la di-
vinitat a Confidències a Al·là, l’obra
actualment en cartell a la sala
Àtrium de Barcelona i en la qual
participa l’actriu anoienca Judit
Farrés (Igualada, 1974).

L’espectador ha d’esperar un
posicionament contra una ma-
nera de viure o imposar la religió?

Ho hem evitat bastant, però sí
que hi ha una voluntat de dir que
si ets dona i miserable, la pena és
doble i ho tens més difícil per tirar
endavant. Però no és exclusiu de la
dona a l’islam.

Per què parla amb Al·là si és el
Déu en el nom del qual el seu pro-
pi pare la rebutja?

La Jbara decideix aprendre a lle-
gir i escriure per treure’s de sobre
els intermediaris. En un moment
de l’obra, la tanquen a la presó i es
retroba amb si mateixa. Llegint l’Al-
corà s’adona que s’hi expliquen al-
gunes coses diferents de les que a
ella li inculcaven, precisament,
perquè les deia el llibre. 

«Confidències a Al·là», doncs,
mira més enllà del paper de la
dona en l’islam?

La Jbara es prostitueix, però és
que tots ens prostituïm, d’una
manera o altra. Depèn, en part, de
l’educació que rebem, perquè la ig-
norància no és bona, i al poder li
interessa que la gent no tingui cri-
teri propi. Les dones occidentals,
per exemple, s’operen, s’apliquen
productes cosmètics... la societat
de consum també és un lligam.

Així, és una peça que parla
tant de la dona com de la religió?

Hi ha una exposició no pamfle-
tària dels dos temes, es vol que l’es-
pectador faci la seva pròpia refle-
xió. Sí, però, que s’evidencia la re-
alitat d’un món molt patriarcal.

L’obra és de Saphia Azzedine,
nascuda al Marroc i francesa des
de petita. Com va ser  la posada en
escena en aquest país?

Confidències a Al·là és una no-

vel·la que després va ser un guió de
cine. La versió teatral era un mo-
nòleg, com la novel·la, que està es-
crita en primera persona, no és
descriptiva i té un punt teatral. L’ac-
triu, una noia jove musulmana,
anava amb vel. Però la nostra di-
rectora, Magda Puyo, va decidir
que aquí es faria sense vel.

Per què?
L’espanta quan veu que algú a

Occident parla de coses d’altres
cultures de les quals no té ni idea.
Al capdavall, aquí no duem el vel
però ens operem per ser més gua-
pes. Si ens miréssim des de fora, se-
gur que ens semblaria que aquí
som molt patètics.

Ara que l’obra ja està en mar-
xa, creuen que ho van encertar en
prendre aquesta decisió?

M’he trobat moltes dones que
troben que és encertat fer-ho així,
ja que si no costaria identificar-se
amb la protagonista, se la veuria
des d’un punt de vist més ètnic.

Una altra diferència és que en
la producció de l’Àtrium hi in-
tervenen dues actrius. Per què?

L’espectacle neix de la propos-
ta que Mireia Trias, una de les
fundadores de la sala Àtrium, va re-
alitzar a la Magda, amb qui feia
temps volia treballar, sense que en-
cara haguessin trobat el text ade-
quat. La directora va tenir clar
que no volia que fos simplement
un monòleg i una actriu, hi volia
posar també un músic a l’escena-
ri, i la Mireia, amb qui mai havia
treballat però amb qui ens conei-
xem des dels anys de l’Institut del
Teatre, em va venir a buscar.

Quin paper li tenien reservat?
Havia de crear un espai sonor,

però després de llegir les tres pri-
meres pàgines vaig començar a
obrir la boca. La Magda no és d’a-
quelles directores que ho tenen tot
preconcebut i no et donen marge,
al contrari, ens va permetre mol-
ta llibertat, l’obra va anar creixent
en els assaigs. Sóc del parer que, si
vols uns actors, és perquè t’apor-
tin alguna cosa. Així, vaig anar ro-
bant cada cop més paper. De fet, el
text té una doble lectura: d’una
banda la narració dels fets i, de l’al-
tra, el pensament, la consciència,
de la noia.

Van tenir llibertat, doncs, per
construir el perfil de la Jbara? 

No és un dels personatges, per
exemple, de Shakespeare o Txèk-
hov, que tothom coneix. Això ens
va donar joc per a la improvisació,
cercant la teatralitat, la creativitat.

Sense donar pistes al públic, la

dissort de la noia és una lliçó
molt dura?

És cert que l’obra no fa un xim-
pum, la gent no surt eufòrica i
contenta. Hi ha gent que, fins i tot,
s’emociona.

Com s’ha sentit treballant amb
Mireia Trias?

Hi ha hagut molt bona química.
L’obra no té moments dilatats, és
una hora i mitja a ritme de video-
clip. És el teatre que m’agrada.

Què més té entre mans?
Feia temps que no feia teatre, i

m’ha fet molta il·lusió participar en
aquest projecte. A més d’això, vaig
de bolos amb l’Ajo, una autora
madrilenya que compon micro-
poemes. Ella improvisa i jo pun-
xo música. També faig molts ar-
ranjaments de les cançons de la
meva parella, Albert Pla. I tenim
dos fills, que també demanen el
seu temps!   
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Entrevista Judit Farrés
Actriu.Alterna la música i el teatre i en ambdues facetes l’artista anoienca mostra la seva capacitat a l’escenari de la sala
Àtrium de Barcelona, on representa amb Mireia Trias la colpidora història d’una noia de setze anys víctima del seu entorn

«Les dones a l’islam porten vel, i aquí
ens operem i ens posem cosmètics»

Toni Mata i Riu
MANRESA

La intèrpret igualadina participa en l’obra «Confidències a Al·là» a la sala Àtrium de Barcelona

La igualadina Judit Farrés en una escena de l’obra «Confidències a Al·là», en cartell fins diumenge

ÀTRIUM

L’ESPECTACLE

 LLOC: Sala Àtrium. c. Consell de Cent,
435. Barcelona. � DIES: fins al 16 de no-
vembre. De dimecres a dissabte, 21 h; diu-
menge, 19 h. � PREU: 19 euros.
� DIRECTORA: Magda Puyo. � INTÈRPRETS:
Mireia Trias i Judit Farrés. � AUTORA:
Saphia Azzeddine. www.atrium.cat

CONFIDÈNCIES A AL·LÀ
«Parlem de feminitat i de

religió, però sense voler ser

pamfletaris. Però és clar que hi

ha una realitat patriarcal»

«En la versió francesa, la

noia porta vel, però la Magda

Puyo no volia fer-ho així. Ni que

fos un monòleg d’una actriu»


