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Objectiu: viure la vida
David Bueno (http://www.nuvol.com/autor/david-bueno). Barcelona

(http://www.nuvol.com/lloc/barcelona).

/ 1.12.2015

Necessitem oxigen. Vivim atrafegats i sense trobar una escapatòria. Fem el que toca fer i no el 

que voldríem. La vida és com una gàbia on les persones viuen submergides en una depressió 

constant atrapades entre unes reixes que només permeten veure, en la llunyania, el sol i la 

llibertat.

(http://www.nuvol.com/wp-content/uploads/2015/12/Conillet-TeatreLliure.jpg)

Clara Segura protagonitza ‘Conillet’ al Teatre Lliure. | Foto de David Ruano

Així de dur però real és el text i la posada en escena de Conillet, l’obra austera però efectiva 

que acull el Teatre Lliure de Montjuïc fins al 13 de desembre. Un relat ple d’emocions fortes 

que ens convida a reflexionar sobre les misèries de la vida en un sentit més transcendental del 

que pot semblar a simple vista. Durant 80 minuts l’espectador escolta, en forma de monòleg, 

el testimoni de l’actriu Clara Segura interpretant l’únic personatge d’aquesta representació.

Però si us espereu Segura recitant un simple text sense ornamentacions no ho trobareu en 

aquesta peça teatral. En aquest cas, el director Marc Martínez ha optat per donar un aire 

filosòfic i poètic a tota la funció, des del primer moment. De fet, quan el públic encara està 

entrant a la sala ja pot veure l’actriu donant voltes i passejant-se per l’escenari i les tres grades 

on se situa el públic. La funció ha començat, fins i tot, abans del seu inici. Clara Segura, en 

aquest moment, fa els escalfaments i els exercicis necessaris per subsistir metafòricament en 

una vida que, més tard, ella pinta de color negre. Molt negre.

Alternant aquestes metàfores amb material que apareix per art de màgia a través d’un 

conducte que connecta l’escenari amb la part del darrere del teló de fons, es va teixint una 

obra amb cops d’intensitat durs de suportar sense indignar-te. Les reaccions de la gent es fan 

 (/)

(http://www.nuvol.com/apuntador/)

• Calàndria (/calandria/)

• Punt de llibre (/punt-de-llibre/)

• Homo Fabra (/homo-fabra/)

• El web negre (/elwebnegre/)

• L’Apuntador (/apuntador/)
• Cast@fiore (/castafiore/)

• Pantalles (/pantalles/)

• Galeries (/galeries/)

• Sa Il·lustríssima (/sa-illustrissima/)

0M'agradaM'agrada

Pàgina 1 de 3Objectiu: viure la vida | David Bueno

02/12/2015http://www.nuvol.com/opinio/objectiu-viure-la-vida/



(http://ad.nuvol.com/openx/www/delivery/ck.php?

oaparams=2__bannerid=477__zoneid=48__cb=d966e989b0__oadest=http%

3A%2F%2Fwww.teatrepoliorama.com%2Fca%2Fprogramacio%

2Fc%2F26_da-capo.html)

(http://ad.nuvol.com/openx/www/delivery/ck.php?

oaparams=2__bannerid=471__zoneid=49__cb=ef68f75fdc__oadest=http%

3A%2F%2Fwww.adesiaraeditorial.cat%2Fficha.aspx%3Fcod%
3DVAG000015)

+ Llegits

1 Els homes, creieu-me, es modelen

(http://www.nuvol.com/opinio/els-homes-creieu-

me-es-modelen/)

2 Catalunya serà rumbera o no serà

(http://www.nuvol.com/critica/catalunya-sera-

rumbera-o-no-sera/)

3 L’aplicació El Born 3D, disponible el pròxim mes de 

gener (http://www.nuvol.com/noticies/laplicacio

born-3d-disponible-el-proxim-mes-de-gener/)

4 'Et planto' o com ser el que no ets

(http://www.nuvol.com/critica/et-planto-o-com-

ser-el-que-no-ets/)

5 De petita vaig aprendre a l'Escola del Bosc

(http://www.nuvol.com/noticies/de-petita-vaig-

aprendre-a-lescola-del-bosc/)

6 Arcadi Navarro: "L’evolució no és 

predictible" (http://www.nuvol.com/noticies/arcadi

navarro-levolucio-no-es-predictible/)

7 Patricia Gabancho: "Els catalans el poder el 

gestionen malament 

sempre" (http://www.nuvol.com/noticies/patricia

gabancho-espanya-no-canvia-pero-catalunya-

tampoc/)

8 El club antiselfies

(http://www.nuvol.com/noticies/el-club-

antiselfies/)

9 La llengua, per l'esquerra, era una qüestió burgesa

(http://www.nuvol.com/noticies/la-llengua-per-

lesquerra-era-una-questio-burgesa/)

10 No ens privatitzeu la independència

(http://www.nuvol.com/opinio/no-ens-privatitzeu-

la-independencia/)

Etiquetes:

Clara Segura (http://www.nuvol.com/tag/clara-segura/)| David Bueno 

(http://www.nuvol.com/tag/david-bueno/)| Marc Martínez (http://www.nuvol.com/tag/marc-

martinez/)| Marta Galán (http://www.nuvol.com/tag/marta-galan/)| Teatre català 

(http://www.nuvol.com/tag/teatre-catala/)| teatre lliure (http://www.nuvol.com/tag/teatre-lliure/)

Enviar

Subscriu-te a Núvol
correu electrònic

Tuit 0

+ Trending + Populars

(http://www.nuvol.com/opinio/marilia-

samper-busca-feina-remunerada/)

Marilia Samper busca 
feina remunerada 
(http://www.nuvol.com/opinio/marilia-
samper-busca-feina-
remunerada/)

(http://www.nuvol.com/opinio/la-creu-de-

bernat-dedeu/)

La creu de Bernat 
Dedéu 
(http://www.nuvol.com/opinio/la-
creu-de-bernat-dedeu/)

(http://www.nuvol.com/noticies/xavier-

fina-el-proces-es-inviable-sense-ada-

colau/)

Xavier Fina: "El procés 
és inviable sense Ada 
Colau" (http://www.nuvol.com/noticies/xavier-
fina-el-proces-es-
inviable-sense-ada-
colau/)

(http://www.nuvol.com/opinio/no-ens-

privatitzeu-la-independencia/)

No ens privatitzeu la 
independència 
(http://www.nuvol.com/opinio/no-
ens-privatitzeu-la-
independencia/)

(http://www.nuvol.com/noticies/el-senyal-

vell-de-merce-rodoreda-dema-a-nuvol/)

El dia que vaig trencar 
un vidre a casa la 
Rodoreda 
(http://www.nuvol.com/noticies/el-

(http://www.nuvol.com/opinio/la-

clemencia-del-cesar/)

La clemència del César 
(http://www.nuvol.com/opinio/la-
clemencia-del-cesar/)

evidents davant d’una realitat que la protagonista de l’obra va relatant amb contundència. I 

un servidor, com a espectador, també s’exclama i voldria sortir a cridar al costat de la 

intèrpret.

El teatre fa reflexionar i aquesta obra, sens dubte, és una carta d’invitació a fer-ho sense 

embuts. Dins de la sala, la gent està a l’alçada del que s’espera i, per tant, reacciona. La 

pregunta és si, un cop fora del teatre, també continua qüestionant-se les regles del joc injustes 

que formen part de la vida i que Segura denuncia amb vehemència. Una d’elles, el temps. No 

tenir temps per l’oci i per fer el que ens agrada. Segons els seus càlculs, només 14 minuts al 

dia els dediquem a nosaltres ja que una tercera part de la jornada la destinem al treball i la 

resta del temps a cuidar els fills, al transport, a comprar, a feines de la casa… Davant 

d’aquesta situació, només hi ha dues opcions, a parer de la protagonista: canviar les normes i 

facilitar la vida de les persones, o bé, passar de tot i descansar, sabent, això sí, que aquesta 

última possibilitat serà mal vista per una societat obsessionada amb treballar. Complicat.

I moltes més reflexions ens trasllada aquest text original de Marta Galán amb una adaptació 

de Martínez, el director, que es permet unes llicències que transmeten naturalitat en una obra 

que, de fet, compta amb un final sorprenent i que et deixa astorat. Per cert, la interpretació de 

Clara Segura està a l’alçada de la seva trajectòria. Ho dóna tot i l’espectador detecta que 

gaudeix fent aquest paper que, malgrat tot, requereix una elevada exigència física i és 

emocionalment inestable i passional. Com la vida.

0M'agradaM'agrada

Pàgina 2 de 3Objectiu: viure la vida | David Bueno

02/12/2015http://www.nuvol.com/opinio/objectiu-viure-la-vida/



 (http://ad.nuvol.com/openx/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=464__zoneid=94__cb=8a54a2cf36__oadest=http%3A%2F%2Fwww.cccb.org%2Fca%2Factivitats%2Ffitxa%2Fpresent-i-futur-de-la-intelligencia-artificial%2F222284)

(http://ad.nuvol.com/openx/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=61__zoneid=39__cb=805245387c__oadest=http%3A%2F%2Fwww.liberdrac.cat)

Barcelona, 2 de Desembre 2015 Connecta't
(http://twitter.com/nuvol_com)(https://www.facebook.com/elnuvol)

Portada (/) Notícies 
(/apuntador/noticies/)

Crítica 
(/apuntador/critica/)

Entrevistes 
(/apuntador/entrevistes/)

Opinió 
(/apuntador/opinio/)

Vinyetes 
(/vinyetes/)

L’Avenç 
(/lavenc/)

Cercar Cercar

(http://www.nuvol.com/autor/andreu-sotorra)

Andreu Sotorra

(http://www.nuvol.com/autor/andreu-

sotorra)
124 articles publicats

http://www.andreusotorra.com/teatre/clipdeteatre 

(http://www.andreusotorra.com/teatre/clipdeteatre)
@andreusotorra 

(http://www.twitter.com/andreusotorra)

Altres articles d'aquest autor

La tràgica nit d'Helver 

(http://www.nuvol.com/critica/la-tragica-nit-

dhelver/)

La vida és un acrobàcia 

(http://www.nuvol.com/critica/la-vida-es-un-

acrobacia/)

Patetisme il·lustrat 

(http://www.nuvol.com/opinio/patetisme-il%c2%

b7lustrat/)

#Vilafranca 

(http://www.nuvol.com/critica/vilafranca/)

La distància entre el llamp i el tro 

(http://www.nuvol.com/critica/la-distancia-entre-

el-llamp-i-el-tro/)

Segueix @nuvol_com 0Tuit

Clara Segura, inesgotable
Andreu Sotorra (http://www.nuvol.com/autor/andreu-sotorra). Barcelona

(http://www.nuvol.com/lloc/barcelona).

/ 1.12.2015

Quan l’actriu Clara Segura (Sant Just Desvern, Baix Llobregat, 1974) i l’autora Marta 
Galán (Barcelona, 1973) van néixer, també naixia en un anunci televisiu nord-americà el 

famós conillet del tambor de Duracell, la mascota de color rosa accionada amb piles gairebé 

inesgotables (alcalines Duracell, esclar!) que li permetien tocar el timbal sense parar mentre 

altres conills menys afortunats que ell s’esllanguien perdent l’energia de les bateries.

(http://www.nuvol.com/wp-content/uploads/2015/11/t_con_g_014.jpg)

Clara Segura, protagonista de Conillet. © David Ruano

Ara, un exemplar d’aquell conillet del tambor de Duracell rep els espectadors discretament en 

un pedestal a l’entrada de l’Espai Lliure de Montjuïc on, a dins, l’actriu —vestit fosc i 

bombí— a ritme de música gimnàstica, ja es mou frenèticament amb uns exercicis 

coreogràfics força anàrquics de preescalfament davant d’un plafó amb un gegantí tub 

pneumàtic d’expulsió que permet a l’actriu enfilar-s’hi, entrar-hi, sortir-ne i fer que 

proporcioni alguna sorpresa mecànica. Hi ha també una certa sentor de cuina recent en 

l’ambient. Però això no desvelaré de què es tracta i els espectadors ho descobriran al final.
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Clara Segura és una de les actrius més versàtils i de registre més potent del panorama actual 

de l’escena catalana. Ho ha demostrat en obres dramàtiques de companyia com Antígona, 

Incendis, 28 i mig, Una giornata particolare o La rosa tatuada, entre altres. S’enfronta aquí, 

en solitari, a presentar-se davant l’auditori com una dona del segle XXI, una súperdona que, 

quan fa els números d’hores i minuts de tot el que fa al llarg del dia, evidencia que només 

aconsegueix reservar-se uns catorze minuts escassos per viure la seva pròpia vida.

L’autora del text d’origen, adaptat per l’actor Marc Martínez amb una dramatúrgia que no 

desenganxa ningú durant vuitanta minuts, diu que no és ben bé un monòleg. Diguem, 

almenys, que no és un monòleg convencional perquè Clara Segura hi aboca tanta passió i 

tanta credibilitat en el personatge que aconsegueix convertir la seva experiència vital en un 

tros de vida col·lectiva que dóna veu al món de la dona, no només a la dona actual sinó a la 

història de la dona des de que es va inventar el concepte de la família.

I és per això que el que explica Clara Segura pren volada des del primer moment, quan es treu 

de l’infern de l’americana una carta que ha rebut de l’escola amb un informe d’avaluació del 

seu fill, una criatura excepcional de 8 anys al qual ella sap com educar i de qui només ella està 

en condicions d’assegurar que sí que progressa adequadament i no com insinua l’informe.

El relat de Conillet té diferents parts, que van saltant d’una a l’altra, encavalcant-se en un 

ordre lineal. El primer, el que parla de la relació del seu fill amb l’escola és un tractat carregat 

d’ironia i sentit comú que gosaria recomanar a tots els professionals de l’ensenyament que en 

aquest moment excerceixen en escoles i instituts. Més endavant, els temes que treu a la llum 

el personatge de Clara Segura entren de ple en els desitjos, els anhels i les frustracions de la 

dona que en realitat és i la que voldria ser.

Una interpretació seductora i enganxadissa, que Clara Segura expulsa epidèrmicament, 

plorant, rient, abocada a una posada en escena que li exigeix un desgast físic considerable 

—¿ha calculat quants quilos perdrà després d’aquesta tongada de funcions?—, una posada en 

escena que he constatat en la meva funció que entusiasma sobretot “les espectadores” perquè 

la gran majoria s’hi sent absolutament reflectida i interpel·lada i que, malgrat que entusiasma 

igualment “els espectadors”, a ells els regala un cert missatge enverinat, sense fer-ho 

volgudament ni visiblement, de deixar-los en evidència.

Diu l’autora de Conillet que va escriure el text original fa deu anys i que avui l’escriuria 

diferent i potser no en quedaria res. És una autocrítica autoral respectable, però per als qui el 

viuen i l’escolten per primera vegada, Conillet manté un alè de vigència que el pas del temps 

no ha resolt encara del tot. I per això Clara Segura alça els espectadors de la butaca quan es fa 

el fosc final perquè posa el dit a la nafra d’un sistema de vida generalitzat i penalitzat amb el 

conformisme del silenci. I la nafra encara sagna.

«Conillet». A partir d’«El conejito del tambor de Duracell», de Marta Galán Sala. Traducció i 

adaptació de Marc Martínez. Intèrpret: Clara Segura. Escenografia: Alejandro Andújar. 

Vestuari: Nídia Tusal. Espai sonor: Àlex Polls. Edició musical: Fluren Ferrer. Ajudanta 

producció: Lorena López. Ajudanta direcció: Daniela Feixas. Direcció: Marc Martínez. 

Coproducció: Teatre Lliure i Bitò Produccions. Espai Lliure, Teatre Lliure Montjuïc, 

Barcelona, 12 novembre 2015.

0M'agradaM'agrada

Pàgina 2 de 3Clara Segura, inesgotable | Andreu Sotorra

02/12/2015http://www.nuvol.com/critica/clara-segura-inesgotable/





Ús de cookies

Aquest web utilitza 'galetes' per millorar l'experiència de navegació. Si continueu navegant entenem que les accepteu. Més informació

Apunta-t'hi6 · 11 · 2015 VilaWeb TV Apps Xats In English La Botiga

112 milM'agradaM'agrada

País Opinió Món Societat Cultura Economia Ciència Locals Blocs Publicacions ACN

Art i museus Arts escèniques Associacions Cinema Cultura popular Gastronomia Llengua Lletres

Mitjans de comunicació Música

El Teatre Micalet retrata les 
parelles a ‘1 hora i ½ tard’

El circ i la música tradicional 
valenciana pugen a l'escenari 
del Teatre Micalet amb ‘El 
Fandango de Marx’

Josep Maria Flotats torna al 
Teatre Lliure després de 38 
anys amb 'Ser-ho o no'

Divendres  6.11.2015  02:00

CULTURA

Clara Segura, la dona del Temporada Alta
L’actriu interpreta ‘Conillet’, dirigida per Marc Martínez i amb text de Marta Galán Sala 

Una dona d’avui dia i la seva lluita diària per a tenir temps de tot. Mare, amant, 
treballadora. És el paper de Clara Segura a ‘Conillet’, l’obra que Marc Martínez ha 
adaptat per a ella a partir del text de Marta Galán Sala ‘El conejito del tambor de 
Duracell’. És la cita ineludible d’aquest cap de setmana al Teatre de Salt, al 
Temporada Alta. Se’n fan dues sessions: avui i demà a les 21.

Hi ha un sol personatge, només és ella i la seva lluita interna: les seves facetes en 
conflicte. L’obra comença amb dos versos d’Alejandra Pizarnik (‘deseaba un silencio 
perfecto/ por eso hablo’) a partir dels quals es desencadena la trama. Una mare que 
rep una carta de l’escola del seu fill dient que no progressa adequadament. I ella 
està cansada, i vol viure, vol ser bona mare, però també vol descansar. I no ho pot 
fer tot. Les seves últimes paraules a l’obra són: ’No em deixeu descansar. Cada dia 
t’estimo més. Cada dia t’estimo més.’ El temps, i l’escenari, entre el principi i el final 
l’omple ella, tota sola, a Salt.

Una obra profunda i dramàtica que recorda la Clara Segura que vam veure a 
‘Incendis’. Basat en el text de Marta Galán Sala, el director i adaptador Marc 
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aria Braun és una
icona cinemato-
gràfica creada per

Rainer Warner Fassbinder
amb el cos i el rostre de
Hanna Schygulla: els llavis
vermells, la cotilla i la lliga-
cama, la cabellera rossa
arrissada. I la història de
Maria, amb la seva ascen-
sió en la postguerra i la se-
va felicitat ajornada a l’es-
pera de poder viure amb el
marit que va partir al front
“migdia i tota una nit” des-
prés de casar-s’hi en un
Berlín bombardejat, és una
de les maneres amb què el
cineasta va abordar la his-
tòria d’Alemanya del segle
XX. El potent director ale-
many Thomas Ostermeier,
que dissabte va tornar a
Temporada Alta amb
aquest muntatge, posa en
escena El matrimoni de
Maria Braun com un ho-
menatge a Fassbinder,
que, dins de la seva frenè-
tica activitat creativa, tam-

M

bé va ser un home de tea-
tre i va treballar amb els
seus actors com si for-
messin part d’una compa-
nyia tot encarnant els per-
sonatges dins d’una co-
mèdia humana en què cir-
cula el desig i el poder en-
tre els cossos. Ostermeier
fa que, a excepció d’Ursina
Lardi com Maria i Thomas
Bading com l’amant Os-
wald, els actors assumei-
xin els diversos personat-
ges en una metamorfosi
que, inclòs el transvestis-
me, no és aliena a Fassbin-
der, però que alhora cons-
titueix un brillant joc tea-
tral portador de l’especifi-
citat del muntatge.

En tot cas, recollint el
llegat fassbinderià, Oster-
meier continua pensant
sobre Alemanya sense elu-
dir el pes del nazisme. No
és per res que, mentre els
actors resten immòbils en
un escenari que crea una
profunditat de camp, al
principi de la representa-
ció es projectin en la pan-
talla situada al fons unes
fotografies de l’època nazi
amb noies desfilant i Hitler
besant criatures. Aquestes
fotografies les afegeix Os-
termeier, com també la
perseverant gestualitat na-
zi d’alguns personatges,
però, són latents en el film

de Fassbinder, al qual el
muntatge teatral és fidel
en pràcticament tots els
diàlegs. També ho és pel
que fa a una banda sonora
radiofònica que emmarca
la història de Maria Braun,
que es prostitueix per so-
breviure abans de conver-
tir-se en una implacable
dona de negocis mentre
es produeix el “miracle

alemany”, entre unes de-
claracions del canceller
Adenauer en què renuncia
al rearmament i unes al-
tres en què afirma que
Alemanya té dret a rear-
mar-se; sense oblidar l’es-
cena final en què la radio
retransmet la victòria
d’Alemanya en la final del
mundial de futbol del 1956
mentre Maria i Hermann

Braun, sentint por davant
del fet d’estar junts, es re-
troben després d’un llarg
temps: ell va ser un des-
aparegut que, declarat
mort, va retornar com un
fantasma; va complir una
pena a la presó per un
crim comès per Maria; i
se’n va anar al Canadà ac-
ceptant un tracte que la
seva dona ignora.

Cada cop més desespe-
rada i per això cruel, Maria
tot ho fa per realitzar el
somni de viure amb el ma-
rit. Creu que el somni justi-
fica els seus actes, que tot
ho pot controlar i que el
seu cos es pot corrompre,
però no el seu ésser. Fass-
binder, com assumeix Os-
termeier, ho posa en qües-
tió de manera radical: en

el món capitalista, tot es
converteix en mercaderia i
jugar-hi té un preu. Al final,
el somni explota, literal-
ment. Fassbinder va fer un
melodrama amb distància
crítica, però amb pulsió
tràgica. Ostermeier opta
per convertir-ho en un es-
trany vodevil a un ritme
trepidant que a vegades
fa pensar per què els ho-
mes, quan fan de dones,
sempre tendeixen a fer
riure. Massa. Però és un
vodevil tràgic que, com en
el film de Fassbinder, ens
deixa desolats: no hi ha
escapatòria.

Tot per un somni que explota
El matrimoni
de Maria Braun
Director: Thomas Ostermeier
Intèrprets: Thomas Bading,
Robert Beyer, Moritz
Gottwald, Ursina Lardi i
Sebastian Schwarz
Festival Temporada Alta
Teatre Municipal de Girona
7 de novembre
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Críticateatre

Una imatge de l’espectacle, interpretat en alemany ■ ARNO DECLAIR / TEMPORADA ALTA

Imma Merino

Melodrama
amb distància
crítica, però
amb pulsió
tràgica

lara Segura debuta
amb èxit, amb un
monòleg no gens fà-

cil. Marta Galán refugia la
dona lluitadora, i amb uns
principis més aviat antiso-
cials, en un cau, en una co-
nillera. L’obra és divertida i
ambiciosa. Còmica quan
desplega les mil i una ac-
cions d’una dona soferta
que concilia la vida laboral
amb la familiar. Compro-
mesa quan reflexiona so-
bre la dinàmica de la so-

c

cietat. Ella es queda escu-
rada de temps i d’energia
(si no fos per les bateries
d’aquell conill amb un
tambor i unes Duracell) i
reclama una vida diferent

per a la seva prole. Com
aquella mare d’El desper-
tar de Dari Fo perd el nord,
fins a no saber distingir els
festius dels laborables.

No para quieta i s’adona

que no actua sempre amb
correcció i que és des-
aconsellable assolir la feli-
citat. Només s’il·lumina el
rostre quan convida els
seus fills a l’ataràxia (quie-
tud absoluta de l’esperit
no sobtada per cap desig
ni temença). Idea un món
millor com el de Winnie, la
protagonista d’Els dies feli-
ços de Beckett. Però en
comptes de remetre a un
món apocalíptic absurd,
l’angoixa traspua contro-
vèrsia. Galán (que fa anys
que s’ha retirat a un camp
de teatre més social i edu-
catiu) s’inspira en la con-
tundència d’Angélica Lid-
dell. Amb un discurs apa-
rentment quotidià, s’atre-

veix a fer grans planteja-
ments de la vida. Arracona
l’opinió de l’espectador i
cola una mirada amb pol-
sim de veritat i quilos de
maquinació. Però ho fa per
revelar que aquesta és la
manera d’actuar de la so-
cietat, dels codis que no
s’aturen a relativitzar.

Ningú voldria tenir de
mare aquesta conilla; ni de
pare aquest forat inquiet i
buit, que amb prou feines
és refugi. Ara, tothom
combrega amb les llenties
i amb la sensació que la vi-
da s’escola per les clave-
gueres. Segura interpreta
un rot sonor, divertit i pro-
vocador que l’audiència
aplaudeix. Excel·lent.

Utòpica ataràxia, malèfiques maquinacions
Conillet
Autora: Marta Galán
Director: Marc Martínez
Intèrpret: Clara Segura
Dissabte, 7 de novembre, al Teatre
de Salt. Temporada Alta.
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Críticateatre

Un detall de ‘Conillet’, que arrenca temporada a l’Espai
Lliure aquest dimecres ■ QUIM PUIG

Jordi Bordes

Segura signa
un rot sonor,
provocador,
que aplaudeix
l’audiència



	 Com	més	es	confon-
gui	 l’elector,	millor.	
Com	més	se	li	alleugi	
l’espera	amb	anècdotes	
i	acudits	atractius,	en-
cara	millor.	Una	estratè-
gia	rebuda	amb	alleuja-
ment	per	molts.	Sempre	
resulta	més	còmode	dis-
cutir	quin	candidat	situ-
ar	entre	els	10	més	ben	o	
més	mal	vestits	d’Espa-
nya,	que	identificar	on	
cauran	els	20.000	mili-
ons	en	retallades	que	la	
UE	espera	durant	la	prò-
xima	legislatura.	Resulta	
evident	que	Rajoy no	vol	
sortir	de	la	seva	zona	de	
confort,	però	també	ho	
és	que	mig	país	tampoc.

El PP	perdrà	inexora-
blement	alguns	milions	
de	vots	i	necessita	que	es	
dispersin	tant	com	es	pu-
gui.	La	seva	victòria	i	la	
possibilitat	de	governar	
depenen	críticament	del	
fet	que	una	bona	part	vagi	a	l’absten-
ció	i	els	que	s’entestin	a	votar	es	re-
parteixin	entre	el	màxim	nombre	de	
contendents	disponible.	Fragmen-
tar	l’adversari	és	la	clau.	Rajoy	no	ig-
nora	els	seus	rivals.	Els	ha	anat	con-
cedint	protagonisme	per	torn	per-
què	divideixin	sempre	per	tres.	La	
setmana	passada	preocupava	Albert 
Rivera,	el	valor	en	alça,	i	Podem	s’en-
fonsava	irremissiblement.	Ara	preo-
cupa	novament	Pablo Iglesias,	l’ho-
me	del	poble,	la	veu	del	carrer,	men-
tre	al	candidat	de	Ciutadans	se’l	veu	
nerviós.	El	PP	mai	deixa	de	girar	la	
seva	roda	de	la	fortuna	i	repartir	al-
ternances	com	si	fossin	participaci-
ons	de	la	loteria	de	Nadal.

Una campanya sense ànima
Rajoy dóna protagonisme als seus rivals per torns perquè fragmentar l’adversari és la clau del PP 

S
i	vostè	es	compta	entre	
els	que	es	pregunten	per	
què	Mariano Rajoy va	
convocar	les	eleccions	
com	si	convoqués	el	

Nadal,	als	diaris	i	les	ràdios	del	matí	
de	dilluns	del	pont	de	la	Constitució	
tenia	la	resposta:	tots	els	partits	es	
declaraven	convençuts	que	«ara»	co-
mençava	realment	la	campanya.	A	
tots	els	va	tan	bé	que	s’havien	pogut	
permetre	el	luxe	de	malgastar	el	pri-
mer	cap	de	setmana	de	carrera.	No-
més	amb	la	seva	gestió	del	calendari	
Rajoy	s’ha	estalviat	dos	dies	d’una	
contesa	que	necessita	desanimar	
abans	que	pugui	convertir-se	en	una	
amenaça.	Per	aconseguir	la	reelec-
ció,	Rajoy,	el	mestre	de	la	no campa-
nya,	necessita	que	el	2015	es	conver-
teixi	en	la	seva	obra	mestra,	la	cam-
panya	amb	més	poca	ànima	de	la	
seva	carrera.	
	 Tota	l’estratègia	de	Rajoy	es	re-
sumeix	en	una	idea:	robar-li	l’àni-
ma	a	la	campanya	i	convertir-la	en	
un	tràmit	burocràtic	que	tots	desit-
gem	passar	com	més	aviat	millor	
per	anar	a	votar	i	saber	per	quant	
guanya	el	PP	i	qui	queda	segon.	Res	
de	vida	real.	Tot	ficció,	com	a	molt	
algun	toc	de	reality. Tot	el	que	sem-
bli	viu	o	arriscat	s’elimina,	comen-
çant	per	la	política.	Discutim	més	
sobre	les	audiències	que	han	anat	
marcant	els	aspirants	durant	el	seu	
càsting presidencial	que	sobre	les	
frases	i	visions	que	ens	haurien	de	
transmetre	com	seria	el	seu	man-
dat.	

	 Com	més	es	barallin	entre	si	els	
seus	rivals	per	veure	qui	s’acosta	
més,	més	distància	espera	prendre	
un	Rajoy	que	no	accedeix	als	debats	
per	visualitzar	que	només	compe-
teix	amb	si	mateix	mentre	tots	els	
altres	amb	prou	feines	aspiren	a	llui-
tar	per	la	medalla	de	plata.	Prefereix	
recórrer	les	capitals	de	província	per	
anar	a	buscar	el	seu	vot,	a	moure	la	
fidelitat	d’una	dreta	envellida	que	
va	a	les	urnes	abans	d’anar	a	missa	
de	dotze	i	no	necessita	il·lusionar-se	
amb	el	seu	candidat,	en	té	prou	de	
sentir-se	segura.
	 Els	populars	necessiten	que	no	
passi	res	i	que	la	contesa	es	debiliti	
en	el	no-res.	Rajoy	farà	tot	allò	que	

estigui	a	les	seves	mans	perquè	cap	
imprevist	sacsegi	consciències	i	
generi	l’únic	risc	a	què	de	veritat	
s’exposa:	la	polarització.	Els	seus	
competidors,	en	canvi,	necessiten	
urgentment	que	passi	alguna	co-
sa.	Tornar-li	la	vida	a	la	campanya	
abans	que	la	dinàmica	del	«no	et	
posis	nerviós,	Pedro»	o	«jo	a	tu	no	
t’he	interromput»	els	arrossegui	
als	inferns	del	marianisme;	allà	on	
les	seves	víctimes	vaguen	eterna-
ment	condemnades	a	preguntar-se	
com	va	poder	guanyar-los	algú	que	
no	era	ni	tan	llest,	ni	tan	alt,	i	a	més	
arrossega	algun	plural	al	parlar.

PEdro Sánchez	té	al	davant	
la	seva	gran	oportunitat.	Les	seves	
opcions	depenen	de	com	escalfi	la	
prèvia	del	cara	a	cara	i	la	seva	ca-
pacitat	per	forçar	Rajoy	a	sortir	a	
camp	obert	i	cometre	un	error.	No	
n’hi	ha	prou	de	repetir	que	només	
el	PSOE	pot	derrotar	el	PP	i	presen-
tar-se	com	a	única	alternativa,	s’ha	
de	comportar	com	a	tal	i	transme-
tre-ho	a	un	electorat	propens	al	
desànim	si	el	foc	es	dispersa.
	 Pablo Iglesias	arriba	a	la	segona	
meitat	de	la	carrera	amb	l’empenta	
que	sol	acompanyar	a	qui	ha	anat	
recuperant	terreny	des	del	darrere.	
Ha	posat	la	mira	en	els	socialistes	i	
els	vol	atrapar.	Albert Rivera	sem-
bla	començar	a	córrer	amb	el	pes	
a	les	cames	que	suporten	els	corre-
dors	desfondats	després	d’una	ar-
rencada	explosiva.	On	millor	ren-
deixen	tots	dos	és	a	la	televisió.	Pe-
rò	aquí	és	on	els	queden	menys	
oportunitats	de	lluïment.	El	màr-
queting	mou	audiències,	les	ide-
es	guanyen	eleccions;	no	al	revés.	
Convé	recordar-ho.	H
Professor de Ciències Polítiques de la

Universitat de Santiago.

ANTÓN

Losada

El president elimina del debat 
tot el que sembli viu o arriscat, 
començant per la política

LEONARD BEARD

L’estratègia electoral davant el 20-D

A
l	catenaccio	de	la	política	
tradicional	qui	ostenta-
va	el	poder	mai	corria	ris-
cos	innecessaris,	tret	que	
el	risc	de	perdre-ho	tot	

l’obligués	a	arriscar.	El	1993,	els	pri-
mers	cara	a	cara	televisats	entre	els	
candidats	a	la	Moncloa	van	ser	possi-
bles	perquè	Felipe González s’hi	ju-
gava	l’eliminació	i	José María Aznar	
tenia	fam	de	pilota.	Aquell	combat	
el	va	guanyar	el	president	socialista,	
en	el	temps	de	descompte	i	agitant	la	
por	dels	jubilats	a	perdre	la	seva	pen-
sió;	això	li	va	servir	per	aconseguir	la	
pròrroga	del	seu	mandat.
	 Dues	dècades	després,	les	regles	
del	joc	han	canviat.	La	pilota	de	la	
política	corre	més	de	pressa,	al	pri-
mer	toc,	i	aixecar	una	muralla	de-
fensiva	potser	resulta	útil	per	man-

líder	del	PP	podrà	presumir	d’haver-
la	encertat	al	negar	carta	de	natu-
ralesa	a	les	forces	emergents,	Ciuta-
dans	i	Podem.	Potser	la	seva	fugida	
no	li	passarà	factura	electoral;	això	
dependrà	de	l’exigència	ètica	dels	
seus	votants,	però	ja	l’hi	ha	passat	a	
la	qualitat	de	la	nostra	democràcia.	
La	seva	absència	de	dilluns	al	plató	
d’Atresmedia	comporta	un	imper-
donable	menyspreu	als	9,2	milions	
d’espectadors	que	van	seguir	el	de-
bat	per	acabar	de	decidir	el	sentit	del	
seu	vot.	I,	per	extensió,	als	36	mili-
ons	d’espanyols	que	estan	cridats	a	
les	urnes	el	dia	20.
	 La	tàctica	de	Rajoy és	evident.	A	
l’enfrontar-se	davant	les	càmeres	
només	amb	qui	sol	encarnar	l’al-
ternança	al	PP,	en	aquest	cas	Pedro 
Sánchez,	i	delegar	en	Soraya Sáenz 

de Santamaría	el	debat	amb	Pablo 
Iglesias	i	Albert Rivera,	el	líder	con-
servador	pretén	aparèixer	com	un	
primus inter pares,	un	home	d’Estat	
massa	ocupat	per	discutir	amb	me-
ritoris.

Mendicar el càrrec

Encara	que	aquesta	vegada	no	era	
un	programa	esportiu	ni	el	futbo-
lí	de	Bertín Osborne	els	que	ocu-
paven	la	seva	agenda,	sinó	un	me-
rescut	descans	a	la	seva	residèn-
cia	de	Doñana.	El	20-D,	i	en	virtut	
dels	pactes,	es	veurà	si	l’estadis-
ta	absent	no	acaba	mendicant	el	
càrrec	a	aquells	a	qui	va	preferir	
menysprear.	

‘Catenaccio’ 
de Rajoy

tenir	el	marcador	a	zero,	però	no	
per	guanyar-se	l’aplaudiment	de	la	
grada.	Si,	com	vaticinen	totes	les	en-
questes,	Mariano Rajoy	revalida	la	
primera	plaça	a	les	urnes	el	20-D,	el	
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El Hachmi

S
om	tan	pesades	les	ma-
res	amb	les	nostres	
queixes	que	no	triguen	
ni	un	segon	a	fer-nos	
callar	amb	la	simple	

menció	de	la	més	que	gastada	con-
ciliació	familiar.	Exactament	així	
és	com	se	silencia	les	mares	i	es	con-
demna	a	la	invisibilitat	el	seu	pati-
ment,	diluint-lo	en	una	considera-
ció	més	general,	políticament	cor-
recta	i	descafeïnada,	per	tant,	ben	
esporgada	de	qualsevol	significat	
profund	i	real.	No	hi	afegeixo	tre-
balladora	perquè	seria	una	redun-
dància,	no	dic	dona	i	mare	perquè	
encara	que	per	sort	la	maternitat	
és	una	opció,	i	no	una	imposició	bi-
ològica	i	social	tal	com	ho	va	ser	per	
a	les	nostres	mares,	el	cert	és	que	
encara	som	majoria	les	que	triem	
aquest	camí	pedregós	d’intentar	
compaginar	les	tasques	reproduc-
tives	amb	una	professió.	

	 En	parlem	sovint,	les	que	vi-
vim	en	aquestes	circumstàncies,	
com	si	la	cosa	pogués	anar	d’una	
altra	manera,	com	si	realment	de-
cidíssim	com	volem	ser	mares.	El	
cert	és	que	el	marge	és	ben	estret	
i	encara	gràcies	si	tens	alguna	op-
ció.	Per	això	quan	sento	propostes	
del	tipus	igualar la baixa de paterni-
tat a la de maternitat	no	sé	si	plorar	
o	riure,	però	estic	segura	que	per	a	
moltes	mares	sonarà	a	pluja	dau-
rada,	amb	l’agreujant	que	no	ens	
posa	gens	que	se’ns	pixin	al	da-
munt.
	 Quan	als	pares	de	les	criatures	
els	creixin	a	dins	durant	nou	mesos	
els	fills,	els	esberlin	l’entrecuix	per	
sortir-ne,	els	tripliquin	de	volum	
els	pits	i	se’ls	omplin	de	clivelles	i	
ragin	sense	parar	de	llet	durant	el	
temps	que	la	natura	ha	disposat	
que	els	nostres	plançons	siguin	ai-
xí	alimentats,	llavors	entendré	que	
s’iguali	la	baixa	de	paternitat	a	la	
de	maternitat.	Perdonin	el	to,	pe-
rò	és	que	vaig	anar	a	veure	Conillet	
al	Teatre	Lliure	i	en	vaig	sortir	espe-
ronada	per	la	magistral	Clara Se-
gura, que	obre	en	canal	el	malestar	
de	les	mares	d’avui,	gens	minorita-
ri	però	sí	relegat	a	tema	secundari.	
Fet	i	fet	només	és	una	opció,	la	ma-
ternitat.		H

No sé si riure o plorar 
quan sento parlar 
d’igualar la baixa de 
paternitat a la maternal
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E
ls esforços de les dones per vèncer l'estigma bíblic no han passat d'algunes

victòries més retòriques i simbòliques que reals. En part, per la mateixa

resistència de la majoria -feta d'inèrcies- a eixamplar els límits de la

llibertat. Defensives o ofensives, les reivindicacions de més visibilitat i

presència de les dones en la vida social estan condemnades al fracàs, si aspiren

únicament a substituir els homes en els llocs de poder, mantenint les estructures

incòlumes. Perquè potser és el sistema allò que cal canviar. 

Conillet, de Marta Galán Sala, en una adaptació i direcció de Marc Martínez (Espai

Lliure), esdevé un al·legat a favor de la dona contemporània. De la seva condició de

dona mare tentacular, hiperocupada a casa, maridada insatisfeta i treballadora

sense estímuls. Amb un monòleg intens, contradictori i desigual, Galán satiritza la

dona exhausta, tot terreny, que vol abraçar-ho tot, com si el món s'enfonsés sense

ella. Hiperactiva, un punt histèrica, la protagonista de Conillet s'adona que les hores

que dedica als altres li deixen molts pocs minuts per viure de debò. 

La interpretació de Clara Segura transmet, des del començament, les tensions i

contrarietats d'aquesta fembra extenuada que lluita a tort i a dret contra l'amenaça

del món exterior. Segura es posa en la pell de la protagonista per despullar-ne la

intimitat i mostrar-ne la desesperada situació en què viu. Amb un treball energètic,

directe, versàtil, és capaç de fer-nos veure la impotència d'una dona prototípica que

s'ha cansat de ser una ofrena per als altres, que voldria canviar el món i que, al

capdavall, reclama més temps per a ella.

Una mena de gran tub de desguàs, que tant pot simbolitzar un forat negre, un refugi

o una vulva immensa, presideix l'espai escènic en forma de díptic. Al voltant seu,

Segura aboca un llarg monòleg tragicòmic, introspectiu, en un generós treball de

cos i de veu que dissimula les incongruències ideològiques del text. Destinat a

épater el públic de la middle class, Conillet toca la fibra sensible de les espectadores

emotives que s'identifiquen amb més d'una de les facetes d'aquesta dona paradoxal

que, si bé combat les convencions i es queixa de tot i de tothom, és incapaç de fer un

gest decisiu per canviar la seva vida, per ser més lliure.

GALERIA

Conillet // David Ruano
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Us recordem que, després de passar pel Festival Temporada Alta, Conillet, de Marta Galán, un 
monòleg que interpreta Cara Segura dirigida per Marc Martínez, s'instal•la a partir de demà, 11 de 
novembre, a l'Espai Lliure de Montjuïc. Un nou monòleg interpretat per una gran actriu que parla 
d'una mare que treballa nou hores seguides, estima, té ràbia, té por i està molt i molt i molt cansada; 
una dona al límit... com tantes dones! 
Podeu recuperar la notícia que vàrem publicar després d'assistir a la presentació, a: 
http://www.teatral.net/ca/noticies/17322/conillet-el-primer-monoleg-de-clara-segura-sestrena-al-
temporada-alta#.VkI5z_kvfNM 
Conillet és una coproducció entre el Teatre Lliure i Bitò Produccions que s'estarà a l'Espai Lliure fins 
al 6 de desembre. 

Imatges noticia
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MARÍA GÜELL  

Mujer trabajadora con dos niños pe-

queños a su cargo. Esta radiografía co-

rresponde a la protagonista de «Coni-

llet», obra de teatro de Marta Galán que 

recala en el Espai Lliure hasta el 6 de 

diciembre bajo la dirección de Marc 

Martínez. Pero también corresponde 

a Clara Segura y a millones de madres 
del mundo que hacen malabares con 

los platillos chinos para conseguir un 

equilibrio en sus vidas. 

«Creo que todos los textos son au-

tobiográficos», reflexiona la autora que 

se ha documentado mucho sobre la 

mujer trabajadora y que en esta obra 

hace un guiño al conejito de Duracell. 

Durante una hora y veinte minutos 

vemos a una mujer que recibe una car-

ta del colegio de su hijo donde le dicen 

que su hijo no progresa adecuadamen-

te y ahí arranca una autoconversación 

con el público. La protagonista cuen-

ta cosas de su vida cotidiana. «Es una 

obra muy fácil de ver pero muy difícil 

de explicar», anuncia Clara Segura que 

reconoce que es un texto incómodo. 

«No es una comedia, no es un dra-

ma. Hay mucha poesía de calle», aña-

de Segura que está sola en escena. «Es 

un reto para mí. No había hecho nun-

ca un monólogo y todo el mundo cuan-

do hace un monólogo cree que ha tras-

pasado una puerta». 
Marta Galán escribió el texto en 2007 

y ocho años después llega al Espai Lliu-

re con algunos retoques. La escenogra-

fía de Alejandro Andújar no deja indi-

ferente a nadie. «Es un espacio aparen-

temente muy sencillo comenta Segura-. 

Yo estoy dentro de una enorme pieza 

circular y desde ahí repaso mi vida». 

A la autora le encanta buscar refe-

rentes y en este caso desvela que leyó 

muchos textos de Silvia Federici, es-

critora, periodista y activista femeni-

na. «En “Conillet” me planteo la impo-

sibilidad de llevar todo adelante. Fe-

derici exige que el trabajo doméstico 

debería estar remunerado. Y en este 

texto planteo el día a día de las muje-

res que trabajan, cuidan de los niños y 

de los abuelos. La voz de la protagonis-

ta es la voz de todas las madres sin ex-

cepción». 

Marta Galán está más centrada en 

los últimos años en su faceta de edu-

cadora y gestora cultural: «Ha sido un 

gran ejercicio recuperar esta pieza y 

ver cómo la interpreta Clara Segura». 

E n escena

«Conillet»  

Madre con batería
Marta Galán recala en el 

Espai Lliure de 
Barcelona con una 

historia tan cotidiana 

como incómoda 

«Conillet»   

∑ Barcelona. Espai Lliure. Hasta el 6 de 

diciembre. 

EFE 
 

El Museo de Arte Contemporáneo de 

Barcelona (MACBA) desgrana el proce-

so de trabajo del fotógrafo Xavier Mise-

rachs en la muestra «A.XMI,« que se po-
drá ver hasta marzo.  

El museo barcelonés presentó ayer 

una selección de imágenes, hojas de con-

tacto, revistas, artículos y documentos 

personales extraídos del archivo Mise-

rachs. Además, la muestra ha incorpo-

rado paneles interactivos que permiten 

al público acceder a una parte del ex-

tenso fondo del fotógrafo que se ha di-

gitalizado «para favorecer la difusión 

del material», ha explicado la respon-

sable del Centro de Estudios y Docu-

mentación del MACBA, Maite Muñoz. 

El fondo, que cuenta con 80.000 imá-

genes fotográficas: 60.000 tiras de ne-

gativos y 20.000 diapositivas, fue cedi-

do por la familia del fotógrafo al museo 

en 2011 «con el objetivo de conservar, 

catalogar e investigar» el material. 

La selección da una visión amplia de 

la obra del fotógrafo catalán y recoge 

sus años de actividad, de 1948 a 1998. 

Miserachs, que se hizo miembro de 

la Agrupación Fotográfica de Cataluña 

con solo diecisiete años, colaboró con 
publicaciones como «La Actualidad Es-

pañola», «Gaceta Ilustrada», «La Van-

guardia», «Interviú», «Bocaccio» y 

«Triunfo». 

El catalán alternó sus encargos como 

fotógrafo profesional con la realización 

de fotografías que posteriormente da-

rían lugar a sus emblemáticos fotoli-

bros: Barcelona Blanco y Negro, Costa 

Brava Show y los Cachorros, por el que 

el fotógrafo recibió poco más de 4.000 

pesetas. Entre los documentos de la 

muestra destacan especialmente los 

que enseñan el proceso de confección 

de los fotolibros que se pueden ver en 

la muestra. 

El proceso de trabajo analógico de 

Miserachs se aprecia en las hojas de con-

tacto, «gracias a ello podemos ver que 

quizá su foto más conocida ‘El Born’ fue 

tomada en un primer intento o como 

encuadraba sus fotos con tinta de bolí-

grafo», explicó Maite Muñoz, la respon-

sable de la documentación de el Museo 

de Arte Contemporáneo de Barcelona. 

La muestra «quiere hacer visible la 

variedad de ámbitos en los que Mise-

rachs desarrolló su obra», que abarca 

desde los retratos de la vida cotidiana 

a trabajos como corresponsal, como la 
cobertura de las manifestaciones del 68 

en París para la revista «Triunfo», con-

tinúa Muñoz. 

Aparte de un acercamiento a la figu-

ra de Xavier Miserachs, la exposición 

reconoce la labor archivística del mu-

seo que ha clasificado y adaptado al pú-

blico el fondo.

El MACBA desgrana el proceso de 
trabajo del fotógrafo Xavier Miserachs

Oriol Broggi y su 
teatro de recortes 

AL NOSTRE GUST  

Creación y dirección: Oriol 

Broggi. Dramaturgia: Oriol Broggi 

y Marc Artigau. Intérpretes: Laura 

Aubert, Jordi Figueras, Toni 

Gomila, Montse Vellvehí, Ramon 

Vila, Ernest Villegas. Biblioteca de 
Catalunya, 10 de noviembre.  

SERGI DORIA 
 

E
l tíulo está chupado: «Al nos-

tre gust». Shakespeare en el 

neblinoso bosque de Ardem: 

«El mundo es igual que un tea-

tro, hombres y mujeres son come-

diantes». Oriol Broggi quiere recorrer 
las sutiles fronteras entre la realidad 

y la ficción sobre un reluciente «tren-

cadís». El cuerpo actoral, nunca me-

jor dicho, metabolizando al De Filippo 

de «Questi fantasmi», el Eleuteri d’Es-

priu, los trágicos griegos... Y el 

Stoppard de Rosencrantz y Guildens-

tern, Ibsen, Molière, Handke, Moua-

wad y la onírica «dolze metzina» de 

J. V. Foix. «Tot fa bullir l’olla». Ramon 

Vila recinta el elegíaco «Tot l’enyor de 

demà», de Salvat-Papasseit. Ernest 

Villegas es un Bruto más pendiente 

de una espectadora que del discurso 

cesáreo. Laura Aubert le da portazo 

a su marido como la Nora ibseniana, 

Toni Gomila provoca hilaridad con 

su acento mallorquín y Jordi Figue-

ras recurre a Sisa para proclamar que 

«de les tristors en farem fum». 

Confirmamos con Oriol Broggi que 

«Al nostre gust» es una apuesta arries-

gada. Componer un patchwork dra-

mático con un hilo tan fino como el 

del «teatro dentro del teatro» puede 

conducir –sobre todo en el primer tra-

mo del montaje– a un cierto y ruido-

so caos. No nos cabe duda que los au-

tores convocados harán las delicias 

de los fans de la compañía y los eru-

ditos del arte de Talía, pero las dudas 

afloran al confrontar ese «teatro de 

recortes» con un público medio que 

puede mostrar perplejidad con tan-

tos saltos textuales y tan escasa to-

pografía para seguir a los actores en 
su viaje de dos mil años a caballo de 

las palabras. Porque «Al nostre gust» 

demanda mucho al espectador: le pide 

que comparta desde su silla –aquí no 

hay butacas– los sentimientos del co-

mediante y juegue al concurso «Adi-

vine quién habla».  

Nos tememos que eso es mucho 

pedir. Hay momentos de la represen-

tación en que uno pierde el hilo y es 

incapaz de continuar componiendo 

el «trencadís». Otros momentos des-

bordan de parodia, pero nos segui-

mos planteando qué propósito guía 

a Broggi más allá de lanzar fuegos ar-

tificiales o reinterpretar la escena de 

Hamlet con el cráneo del bufón Yo-

rick. «Puede ser que nos hayamos 

equivocado», advierte el director en 

el programa de mano. Puede ser.

Crítica de teatro 

 
Clara Segura protagoniza la obra 
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01. 
THE VALLEY OF 
ASTONISHMENT
El veteraníssim Peter Brook 
torna a Temporada Alta amb 
una obra sobre el cervell humà 
inspirada en un poema del persa 
Farid Attar, ‘La conferència dels 
ocells’. Interpretació, intensitat 
dramàtica, emoció...  
� Teatre Municipal de Girona. Ds. 
14 i dg. 15.

02. 
MARITS I MULLERS
Abans que desembarqui al TNC 
amb ‘El público’ de Lorca, podem 
gaudir d’un dels millors muntatges 
d’Àlex Rigola de la seva carrera. 
Woody Allen li va com l’anell al 
dit.  � La Villarroel. De dt. a dg.

03. 
UNA ALTRA PEL·LÍCULA
Un altre autor que s’ajusta 
perfectament a la manera de fer 
d’un director. David Mamet en les 
mans de Julio Manrique és una 
delícia. I no sempre passa...  
� Teatre Borràs. De dc. a dg.

04. 
ELS VEÏNS DE DALT
Cesc Gay va signar l’any passat la 
comèdia de la temporada. Ara és 
el moment de recuperar-la.  
� Teatre Romea. De dt. a dg.

05. 
HOSTIANDO A M
I aquesta ‘performance’, què? De 
10. � Hiroshima. De dc. a dg.

Ens agrada!
  
Per Andreu Gomila

rada!Si les dones s’aturessin...
Clara Segura protagonitza ‘Conillet’, el revelador monòleg de 
Marta Galán al Teatre Lliure. L’Andreu Gomila parla amb l’autora

Què passaria si tots els 
treballadors del món 
s’aturessin? Què passaria si les 
dones del món decidissin parar? 
Induïda per Jean Baudrillard, 
Marta Galán va fer-se aquestes 
preguntes el 2007 quan 
escometia l’escriptura d’El 
conillet del tambor de Duracell. 
No era mare com ara i era, esclar, 
moltes més jove, però va sentir 
que “la rebel·lia social” 
s’apoderava d’ella i sortia a la 
llum a través d’un text “massa 
rodó”, una mica més 
convencional del que està 

acostumada a fer. El va deixar de 
banda i el va reaprofitar per fer la 
performance Melodrama, una 
cosa més propera al món on es 
mou ella, que és el d’Angélica 
Liddell, Rodrigo García i 
companyia. No s’esperava que, 
anys més tard, Marc Martínez se 
n’enamoraria d’una manera tan 
apassionada que ha aguantat 
quatre anys per poder-la dirigir i 
tenir de còmplice una primera 
espasa com Clara Segura.

Ella, que sempre s’ha mogut 
pels marges, no pot amagar la 
felicitat que sent per donar el pas 

cap al mainstream teatral (el 
Teatre Lliure). “M’hauria agradat 
que les meves obres arribessin a 
més públic”, diu. I ara tindrà un 
mes sencer l’espai petit de la 
institució barcelonina perquè 
tothom pugui conèixer la seva 
potència dramàtica.

Conillet parla de les dones. 
Però en el fons parla de com 
funciona el món. “D’alguna 
manera el sistema capitalista no 
dóna lloc a les persones que 
estan aguantant realment el 
sistema, com els treballadors i 
les dones”, dispara la 
dramaturga. Per ser més precisa 
parla de la criança, “una tasca no 

reconeguda als sistemes de 
producció”, diu, sovint vista com 
un problema, quan queda clar 
que sense nens que un dia seran 
adults tot se n’aniria en orris. 
“És una extorsió”, remata.

El més curiós de tot és que 
quan va escriure la primera 
versió de Conillet, Galán no era 
mare. Ara té dues nenes i les 
seves intuïcions d’aleshores 
s’han materialitzat. “Sóc filla i 
vaig ser totalment capaç 
d’imaginar-m’ho”, assenyala. I 
Segura, sense haver escrit ella el 
text, diu Galán, mai no s’havia 
sentit tan identificada amb el 
que diu en escena. És el seu 
primer monòleg i és una veu que 
parlarà amb vostè, espectador.

Conillet serà al Lliure de 

El capitalisme 
no dóna lloc a 
les persones que 
estan aguantant 
el sistema
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CONILLET

Només faltava això. Com si no en

tingués prou amb tota la resta, ara

a la protagonista d’aquesta història

–una protagonista dissenyada a

mida perquè aquestamagnífica

actriu que és Clara Segura pugui

fer tota una exhibició de recursos

interpretatius– li ha arribat la carta

del col·legi del seu nen, la carta en

què l’avisen que la criatura no va

endavant de cap de les maneres.

Però, què es pensa el món, que ella

és com aquell conillet dels anuncis

de la tele al qual no se li acabaven

mai les piles? Parlo d’‘El conejito

del tambor de Duracell’, per dir-ho

amb el títol del text deMarta Galán

queMarc Martínez ha adaptat

per oferir-li a Clara la possibilitat

d’interpretar el primer monòleg

de la seva carrera. Doncs el que sí

queda clar és que al seu personat-

ge com amínim li queden encara

piles per revisar tot allò que l’ha

portat fins al punt (un punt tirant a

extrem i molt esgotador) en què el

trobem. Potser revisar el passat li

servirà precisament per recarregar

piles de cara al futur. Quelcom

que li faràmolta falta, si vol

continuar mantenint el ritme que

ha portat fins ara i la multiplicitat

de facetes vitals a què s’enfronta

dia sí i dia també. DE MARTA
GALÁN. ADAPTACIÓ I DIR.: MARC
MARTÍNEZ. INT.: CLARA SEGURA.
DATA: FINS AL 6/12. LLOC: TEATRE
LLIURE MONTJUÏC (ESPAI LLIURE).
PLAÇA MARGARIDA XIRGU, S/N.
BARCELONA. METRO: POBLE SEC
(L3). TEL.: 932 892 770. PREU: 15-
29€. HORARI: DE DC. A DV., 21H;
DS., 18 I 21.30H; DG., 18.30H.

SNORKEL

Si hi ha una cosa clarament millor

que arribar molt aviat a una festa,

és precisament arribar a la festa

quan aquesta ja s’ha acabat. I és

que llavors, com que ja no et pots

carregar d’expectatives, tampoc no

pots acabar del tot frustrat. Arribar

tard a una festa, escurar ben a

fons tots els culs de les ampolles

que han deixat sobre la taula els

convidats que ja no hi són i trobar

un cert gust a tot plegat amb un

toc d’optimisme, potser un xic

eixelebrat, és precisament el que

es disposen a fer els personatges

d’aquest nou text d’Albert Boronat,

el mateix autor que fa ben poc ens

descobria amb notablemalícia un

‘Teenage Dream’ en què s’escolava

Miley Cyrus (HannaMontana no hi

tenia cabuda) i que donava lloc a

una de les sorpreses més estimu-

lants de la temporada passada.

Ara, Boronat ha caigut enmans

de La Virgueria. O potser caldria

dir-ho a l’inrevés: els integrants

d’aquesta jove companyia (la

mateixa d’‘Arbres’ i ‘El pes del

plom’), sempre a la recerca de

joves autors que connectin amb

la seva idea sobre un teatre amb

ganes de compromís, han caigut en

mans d’un Boronat que els ha orga-

nitzat una festa un xic patètica,

ben farcida d’ironia i amb ganes de

servir també demirall en el qual

es reflecteix unamica la nostra

manera de viure i de relacionar-nos

els uns amb els altres. D’ALBERT
BORONAT. DIR.: ALEIX FAURÓ.
CIA. LA VIRGUERIA. INT.: JAVIER
BELTRÁN, ISAK FÉRRIZ, MARINA
FITA, ISIS MARTÍN. DATA: FINS AL
6/12. LLOC: SALA BECKETT. CA
L’ALEGRE DE DALT, 55. BARCELONA.
METRO: JOANIC (L4). TEL.: 932 845
312. PREU: 12€ HORARI: DE DC. A
DS., 21.30H; DG., 18.30H.
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DEPURA2
Elimina quilos i toxines en companyia. Ens hi apuntem?

Substitueix tots els àpats del dia prenent aquests 6 sucs de 500ml, a les hores que s’indiquen a cada envàs. Contenenmés de 6 kg de fruites i verdures fresques,
proteïnes vegetals i superaliments quemantenen totes les propietat gràcies al sistemad’extracció en fred (Cold Press).

x2

2 PLANS
D’1 DIA

Codi del cupó descompte:

DEPURA2

per només

69€*
valorat en 79€

*Preu de l’oferta aplicant el cupó descompte.

Els ports estan inclosos en el preu.

Fes la comanda a

www.ecoclublavanguardia.com

o truca al 931 600 124

Marc Martínez dirigeix Clara Segura. FOTO:DAVID RUANO
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mana, a la felicitat. I apareix la ràbia. No la indignació, la rà-
bia. La bomba esclata. Ens esclata a la cara. L’actriu, el soldat, 
la cantant de rap o hip-hop, la ràbia. 

El gest que diu prou. El palmell de la mà, obert, contra el 
pit. Picant, fort. Jo, sóc jo que ho dic, és ella que ho diu. I la se-
va ràbia reverbera en nosaltres. I el palmell de la mà pica en 
l’altre palmell de la mà, pica contra les coses, contra tot el que 
troba: ta, ta, ta, ta, ta, ta! El conillet del tambor de Duracel! 
Pura màquina repetint el gest, un cop i un altre. Mentre li que-
den piles. Però, a ella, les piles se li han acabat. I amb el poc que 
queda, de les piles, el gest es gira contra el món. Contra la 
irracionalitat del món. Contra l’hostilitat del món, girat contra 
ella, contra tots. I la seva veu esdevé la nostra veu. La veu 
de la nostra ràbia. 

Marc Martínez ha adaptat el text de Marta Galán Sala, i ha 
dirigit amb amor, passió i intel·ligència Clara Segura. N’ha me-
surat el gestos, ordenat els moviments, dosificat els ritmes. 
I l’actriu, una bèstia teatral com n’hi ha poques, ho devora tot, 
tot ho mastega, s’ho passa pel cos i ens ho retorna, escopit, en 
una hora i mitja brutal, intensa, tendra i salvatge, irònica i dra-
màtica, feliç i desolada. Poques, com Clara Segura, serien ca-
paces d’aixecar un text tan descomunal com aquest. Quan-
tes actrius serien capaces de fer-nos oblidar, en uns minuts, 
Sofia Loren, com ella ho va aconseguir a Una giornata parti-
colare? Quantes, com ella, serien capaces de transformar to-
ta la intensitat de la vida en un gest, en un crit (“Doneu-me 
tribu!”), que quedarà flotant al Lliure durant molts anys. Cor-
reu-hi, abans que s’acabin les entrades. Teniu temps fins al 
6 de desembre. No us en penedireu. No us ho podeu perdre. 
Parla de vosaltres. ■

EL GEST QUE 
DIU PROU 

Hi ha dues expressions enigmàtiques que recorren els escrits 
dels últims anys de Gilles Deleuze: una és quan diu, en diver-
sos llocs, que creure en el món és el que més ens falta. Ja la vaig 
comentar en un Fora de classe. I l’altra és que la filosofia, l’art 
i la política invoquen un poble que sempre falta. Deleuze, el fi-
lòsof spinozià que celebra la immanència de l’ésser (és a dir, 
que no hi ha res més enllà del que és), i crític, com Nietzsche, 
de tot anhel de transcendència, apunta en l’últim moment 
a una doble manca: la creença i el poble. 

Vull creure i així ho entenc que aquestes mancances no 
són res que Deleuze lamenti o trobi a faltar. Són, tot el con-
trari, la possibilitat de crear món i de crear formes de vida més 
lliures per al poble. El poble que falta és el revers de la pleni-
tud del poble que invoquen tant el populisme com l’utopisme. 
El primer el vol plenament present i representat en l’estat i 

les seves formes. El segon 
el vol plenament present 
i transparent en la figura 
d’un ideal. Deleuze, dient 
que el poble sempre és allò 
que falta, el que assenya-
la precisament és que les 
formes de vida col·lectiva i 
la seva creació són preci-
sament el que cap estat 
pot representar plena-
ment ni cap ideal fer-nos 
del tot transparent.  

Sempre hi ha alguna 
cosa que s’escapa, i això és 
el que estem creant. El po-
ble no és ni serà, esdevé i 
es diversifica. Per això De-

leuze pot dir, també, que no el trobarem mai en les nostres de-
mocràcies. Sostenir aquesta afirmació a la segona meitat del 
segle XX, quan l’ombra de les dictadures feia encara impos-
sible la crítica a la democràcia, no era fàcil. Però el que volia 
dir Deleuze és que cap majoria no tindrà mai la potència cre-
adora del poble. Les majories, per a Deleuze, no es compten per 
quantitat sinó que són aquelles identitats i representacions 
que es defineixen per un model al qual cal conformar-se. De-
finir i projectar models és una pràctica majoritària, la seguei-
xin pocs o molts. Crear formes de vida inacabades i irrepresen-
tables és esdevenir minoria, encara que siguem incomptables.  

I quina gràcia té, això, us podeu preguntar, si del que es 
tracta és que qualsevol minoria, sigui quina sigui, es trobi ben 
representada dins i pel seu estat? ¿No és això el que guia la llui-
ta de qualsevol moviment social? Judith Butler va respondre 
molt bé a Mònica Terribas una pregunta semblant, fa pocs di-
es a Barcelona: del que es tracta, li va dir, és que mai l’estat no 
pugui representar-ho tot. La sobirania popular és precisament 
el que queda fora, va afirmar. És a dir, la possibilitat de desle-
gitimar-lo del tot és el que mai no podrà capturar. I en això con-
sisteix, em sembla, la potència d’un poble que, perquè sem-
pre falta, expressa la creença impossible en aquest món. ■

IMAGINEU-VOS-LA. Té un fill i una filla. Petits. I els cria, amb 
un entusiasme absolut i una dedicació absoluta. Té, també, 
una feina normal. Una feina com qualsevol altra. No té el pri-
vilegi de treballar en una feina que li agradi, fent el que li agra-
da. Però tant se val, perquè la feina, pensa, no és la vida. En re-
alitat, “tant és la feina que facis”, diu, “perquè qualsevol fei-
na és sempre una feina de merda”. Perquè sigui la que sigui, 
la feina li prendrà la vida. És, diu, una feina normal. Li agra-
da normal. Li paguen normal. “Hi vaig, la faig i punt”. Però ocu-
pa la seva vida, com la de tots, “d’una manera senzillament 
desproporcionada”.  

I hi ha, també, ja ho hem dit, els fills. S’aixeca d’hora, molt 
d’hora. Cotxe. Escola. Feina. Compra. Cuina. Renta. Frega. Re-
cull els nens, cotxe. Extraescolars, en diuen. Cotxe. Casa. So-
par. Casa. Més feina. Tot el dia corrent. Un dia, i un altre, i un 
altre, i encara un altre. Nens, cotxe, escola, cotxe, feina, cot-
xe, nens, casa, casa, casa. Un dia, i un altre, i un altre, i enca-
ra un altre.  

Però un dia rep una carta de l’escola. El seu fill, li diu la car-
ta, no millora. I comença l’obra: Conillet. Ella és Clara Segura. 
I casa seva, el carrer, l’escola són l’escenari del Teatre Lliure. 
Tot podria haver continuat durant segles. La feina, els nens, 
la casa, les presses, córrer amb la llengua fora, exhaurida i 
feliç. Voldria descansar, “desaparèixer i descansar”. Però con-
tinua. Podria haver continuat durant segles. Però arriba la car-
ta. Detonant. Percussor. I la bomba de rellotgeria esclata. Es-
clata la mare, la treballadora, l’amant. Era una lluitadora, pe-
rò, ara, es converteix en un soldat. Un soldat furiós. Contra 
el món. Contra la irracionalitat del món. Contra tots els poders 
que esclafen la vida i sabotegen l’aspiració, profundament hu-

El que volia  
dir Deleuze  
és que cap 
majoria no 
tindrà mai  
la potència 
creadora  
del poble 

Quan les piles s’acaben, quan s’esgota la paciència i la rutina que ens lliga als requeriments 

quotidians del món, quan el cos diu prou, amb una paraula i un gest. 

DAVID RUANO 
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Meravellosament revoltada
Conillet

Autora:MartaGalán
Traducció,adaptacióidirecció:
MarcMartínez
Llocidata:TeatreLliureMontjuïc

JOAN-ANTON BENACH

Jonosécoms’had’organitzaraixò,
però els moviments feministes de
Catalunya, d’Espanya i del món,
s’hauriendeposard’acordpercon
tribuir a fer de Clara Segura l’am
baixadoraextraordinàriade lesse
ves causes, amb l’obligació de visi
tar prioritàriament aquells indrets
quediuenquehonoren ladona,es
posa imare de família, com la Rei
nade laLlar. Armada ambelConi-
lletquehaescritMartaGalán i que
haadaptat i dirigitMarcMartínez,
l’actriupodriaestovardevalentels
nombrososcol∙lectiusqueesdiuen
partidaris de l’alliberament de la
dona, no s’adonen de com després
d’esllomarse 17 hores cada dia
amb les obligacions domèstiques i
maternals, a aquestadonaallibera-
da li queden 14 minuts d’oci per
gaudirde lavida.
Els14minutsdellibertatsónuna

dada comptable obtinguda rellot
geenmàperClaraSegura,després
de sumar els tempsde totes lesho
res que dedica a la intendència de
casa, a la compra, a la feina culinà
ria i a tota la resta, a les activitats
extraescolars dels fills... 14minuts,
en fi, és l’estonamiserablearrabas

sada per al gaudi propi qualsevol
dia feiner. És a dir, la dada objecti
vadamunt laqualesbasteixunade
les reivindicacions més clàssiques
del feminisme menestral del món
sencer.
Cal subratllar, però, queConillet

és molt més que això. Conillet és
una protesta, un clam, un esgarip
violent, carregat ambel que famés

mal als pusil∙lànimes i als reaccio
naris: l’alegriadeviure, laplenasa
tisfacciódelsplaers–delsexualper
sobrede tot–, el goigdeparir, la fe
licitat assolida quan alimentes la
teva criatura, “com una ofrena”,
diuelpersonatge,comundonarse
unamateixa, feliç...AConilletnohi
la veu d’una ploramiques, sinó la
d’unarevoltadaqueclamapercap

girar molts hàbits abans de retro
bar una realitat que s’assembli una
mica a la tranquil∙la complaença
amblescosesbonesdelmón.
ElquediuMartaGalándels seus

textos encaixa perfectament en
aquest monòleg volcànic al qual
Clara Segura, tumultuosa, frenèti
ca, ha posat les paraules, gestos i
moviments com només ho pot fer

una grandíssima primera actriu.
Diu l’autora: “Conec els meus tex
tos.Notenenfre.Notenenmesura.
No es quedenmai quiets. Creixen,
s’escurcen, es contradiuen, fan la
guitza”. Doncs això mateix. L’ac
triu, voluptuosament enèrgica, no
fa cas de les contradiccions possi
blesdelseupersonatge.AClaraSe
gurase lienganxaunregistreentre
còmic i sarcàstic. M’ha semblat
quehi havia un riure rabiüt al final
de moltes frases. El senyal d’una
alegria desconcertant, provocado

ra. És el to quehan convingut ella i
Marc Martínez, que l’ha dirigida
amb un encert que només pot ser
fruitd’unacomplicitat absoluta.El
clam de l’actriu és el d’una dona
que es confessa cansada. Fatigada
de molta lluita. Indignada per ha
ver de contradir la mestra que in
forma que el seu fill no progressa
com cal; el seu fill, que justament
camina segur cap a una maduresa
lúcida i precoç. En un altre mo
ment, amb un altre director, Clara
Segura hauria fet el mateixmonò
leg en clau de comèdia, de drama,
potser de tragèdia, i com ja sabem,
sempre lihauria sortitbé.AvuiCo-
nillet és una mica de tot i, simple
ment, el testimoni d’una impressi
onant, meravellosa voracitat vital.
Nouselperdeu.!

CRÍT ICA DE TEATRE

ROBIN TOWNSEND / EFE

Clara Segura en unmoment de la interpretació deConillet

Una protesta, un clam,
un esgarip violent
amb el que famésmal
als pusil∙lànimes:
l’alegria de viure



QUÈ PASSA QUAN AL 
CONILLET SE LI 
ACABEN LES PILES? 
'Conillet' és un monòleg sobre la solitud de la dona quan arriba exhausta als seus límit 
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Clara Segura protagonitza aquest imprescindible monòleg al Teatre 
Lliure / Fotografia de David Ruano
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A l’Espai Lliure del Teatre Lliure es representa Conillet, un 
esplèndid monòleg teatral que parteix del text de Marta Galán 
Sala, El conejito del tambor de Duracell, adaptat i dirigit per 
Marc Martínez, i interpretat per l’enorme actriu que és Clara 
Segura. Així que l’espectador entra a la sala ja percep que no va 
a veure un espectacle qualsevol, perquè s’adona que en Conillet 
no hi haurà res de gratuït. L’espectador ja comprèn que tot és 
carregat de significat, que no va a què li expliquin una història, 
va a viure-la en pròpia carn. En qualsevol manifestació artística, 
la forma i el contingut són indestriables, però no sempre es 
donen en una mesura tan perfecta i ajustada com en aquest 
cas.

Un monòleg? Evidentment! Quina altra forma podria tenir sinó 
un text que ens parla de la solitud de la dona que es passa el 
dia corrent com una desesperada, traient un pam de llengua, 
per fer de mare, professional, cuidadora, dona de fer feines, 
cuinera, taxista, parella, amiga, amant, confident, infermera, 
administradora… tot en una, sense ajuda de ningú, però sense 
dramatitzar i procurant no morir en l’intent. Quin cansament 
tan gran, oi?

Aquest és el tema. Es veu només entrar a la sala perquè ja hi 
veus dues coses importantíssimes: una actriu i una 
escenografia. Una dona i un forat molt gran. Ja veus que 
aquesta dona porta literalment un ritme frenètic, que ha de 
ballar al so que toquen, i penses que quan arrenqui l’obra ja la 
començarà exhausta perquè del que tracta és d’això 
precisament. I veus el forat, un forat gran i fosc de múltiples 
significats metafòrics. Quins? Segons Marc Martínez, “podria ser 
una casa, un llit de matrimoni, una finestra oberta a les pors… O 
una porta a una altra dimensió. Com el meravellós forat per on 
Alícia es precipita. O un forat negre. Un tros de muntanya, un 
lloc. El bagul dels records… L’abocador de les misèries de 
l’home. Un cor en diàstole. El diafragma d’una càmera en ON. 
Un ull. Una ferida oberta. Una depressió com una casa de 
pagès. El rastre que deixa un dolor. Un pou. Una boca de 
Munch o una canonada de Cortázar. El forat del pany de 
l’habitació de Nora Helmer o el darrer amagatall de la tinent 
Ripley. Una nau molt ‘espacial’. Un úter, una vagina, un cony… O 
el forat del cul, també. Un marc poètic per a l’ego, o un sepulcre 
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per a l’ànima. El corredor de la vida. El futur. El barret d’un mag, 
of course! Podria ser Déu. El buit. El silenci. El cau d’un conill…? 
Segurament.”

L’important és que tot això no són paraules buides ni 
retòrica, El conejito del tambor de Duracell de Marta Galán, i 
l’adaptació que en fa Marc Martínez i broda Clara Segura és un 
dels textos de més capes i capes de profunditat que he vist 
darrerament sobre un escenari, perquè no només parteix de 
realitats viscudes i patides, sinó molt pensades i reflexionades, i 
presentades fugint de tot esquematisme, de tota simplificació.

Conillet no és representació, és una consciència complexa que 
es mou per l’escenari, és una Clara Segura que es dóna per 
complet, i amb la qual riem per fora i plorem per dintre, suem o 
ens quedem glaçats perquè ens remou alguna cosa molt 
profunda dins nostre. L’obra té moments impagables i brillants, 
no sabria quin triar. La quantificació dels 1.440 minuts que té 
un dia, on després de la suma de tasques ineludibles només 
n’hi queden 14. 14′ de vida personal, i encara no per dedicar-la 
a ella mateixa, sinó a la parella i al sexe. O la manera d’aprofitar 
el temps, que ens fa saltar les llàgrimes de riure, i les llàgrimes, 
llàgrimes són. Com dic, no sabria quin triar.

Conillet, aquest espectacle “enteramen dedicat a les dones, a 
les mares i a les filles (i, per defecte, als senyors que, rarament, 
les acompanyen al teatre)” és una obra imprescindible. 
Repeteixo: imprescindible. Imprescindible perquè va directa, 
amb la suavitat d’una carícia però amb la força d’un cop de 
puny, a la nostra societat. Imprescindible perquè tot allò que la 
dona, la protagonista del monòleg, reclama i es dol que ningú 
mai no li hagi explicat sobre la vida, sobre els fills, sobre l’amor, 
sobre la vida familiar i de parella, tot això, Conillet ho explica. I 
convé i és urgent que tothom en sigui conscient i faci alguna 
cosa quan una dona exhausta demana ajut perquè no pot més.

La imatge del conillet de l’anunci de les piles no pot ser més ben 
trobada: la vida és bonica però no ens la poden vendre sota la 
imatge de l’innocent conillet de vellut o de peluix de color de 
rosa. Què passa quan al conillet del tambor se li acaben les 
piles? Doncs que en aquest conillet, en aquesta dona exhausta, 
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s’hi produeixen uns forats negres de solitud, en la ment, en el 
cor, en el sexe… I és que aquesta comèdia de la igualtat de la 
dona és un bon propòsit però no passa de ser una farsa social 
que fa massa temps que dura, i dura, i dura… Ei, prengueu 
nota: Conillet, a la Sala Lliure del Lliure. Crec que ja ho he dit 
però ho repeteixo: imprescindible.

______________

Conillet / Teatre Lliure (Plaça de Margarida Xirgu) / Text de 
Marta Galán Sala / Direcció de Marc Martínez / Fins el 6 de 
desembre / De 15 a 29 euros / www.teatrelliure.com
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Teatre

Fa dos anys Oriol Broggi 
estrenava 28 i mig, muntatge 
que fusionava el bagul de 
ccions de Federico Fellini amb 

el seu propi. Al nostre gust és un 
p l lid re ex d’aquell recordat 
espectacle que semblava un 
exemple de maduresa creativa. 
Un univers tancat en ell mateix 
però desbordat de màgia per 
despertar la il·lusió que hi havia 
un horitzó artístic sense límits. El 
l d’Ariadna del director era fort i 

brillant per conduir l’espectador 
pel laberint dramàtic, fer-li veure 
la fa  terrorí ca del Minotaure, i 
després treure’l del palau 
encantat sa i estalvi.

Aquest fil ara està gastat, 
esfilagarsat, a punt de trencar-
se. L’espectador dubta, titubeja, 
se sent cansat abans fins i tot de 
respondre a la nova invitació 
d’endinsar-se en el laberint amb 
els mateixos cants de sirena: 
Pirandello, Txékhov, Estellés, 

Shakespeare, fins i tot torna  
–com atrapat en una maledicció– 
la ronca veu de Vinicio 
Capossela. També tenia llavors 
una companyia més sòlida.

Comença a ser preocupant 
que Broggi senti la recurrent 
necessitat de fer un teatre de 
recapitulació; insistir una i altra 
vegada en el teorema dramàtic-
artístic que s’engendra entre les 
parets de la Biblioteca de 
Catalunya. L’ofici que aplica és 
d’una estètica incontestable. Ha 
creat estil. Però la bella forma 
comença a ser fórmula i el fons 
s’encongeix com un rastre 
d’aigua minvant per la sequera 
de noves idees. El preciosisme 
de la simplicitat no és una opció 
caduca si ve acompanyada per 
històries que interessin, per 
relats que aportin vida a una 
habitació plena de queixosos 
fantasmes teatrals pel delicat 
abús al qual són sotmesos 
temporada rere temporada.  
–Juan Carlos Olivares

NOTA AL PEU Toni Gomila i Laura 

Al nostre gust

En principi, aquesta obra d’Albert 
Boronat per a la companyia La 
Virgueria és una crítica a la 
super cialitat de les relacions 
que establim a través de les 
xarxes socials. I, en de nitiva, un 
retrat d’una generació que ha 
crescut al seu recer, explicant-se 
la vida a través de Facebook i 
Twitter. L’snorkel del títol fa 
referència a això, a mirar-se les 
coses des de la superfície. Res a 
dir al respecte. Però el problema 
apareix quan la re exió és tan 
super cial com el que es critica.

Tenim tres amics que es 
reuneixen a la muntanya. Una és 
una politoxicòmana acabada de 
sortir d’un centre de 
rehabilitació. També tenim la 
seva germana i el seu nòvio. I un 
quart personatge que és una 
veu, una mena de narrador. 
L’argument és gairebé 

inexistent. Cap problema. Però la 
poètica que hauria de rellevar 
l’acció tampoc no apareix. Surts 
del teatre amb la sensació que 
l’esforç del director, Aleix Fauró, 
de dotar de teatralitat el text no 
ha servit de gaire: ni les 
coreografies, ni els elements 
surrealistes. No surts colpit. Ni 
amb ganes de pensar una mica 
sobre el que t’han explicat. –A.G.

NOTA AL PEU Tres amics parlen 
de la vida sense entendre’s.

Snorkel

Pur speed vital i emocional en 
una funció que catapulta a 
l’espai re exions d’una dona i 
mare treballadora sotmesa als 
estàndards de la societat 
contemporània. Clara Segura, 
descomunal, fa seu el caos i 
l’exageració d’aquesta 
superwoman que explica el que li 
passa, com ho viu i com pensa.

El text de Marta Galán respon 
a l’ànsia de qui no pot més, però 
que circula per la vida a tota 
velocitat i sense fre. És un crit, 
una successió de crits modulats 
en una partitura àtona 
interpretada amb contundència, 
ironia i sarcasme. Aboca a 
l’escenari el fracàs personal i el 
de la societat, que demana una 
recàrrega. I ho fa des de la 

sinceritat, des del convenciment 
d’aquell que ha posat tot de la 
seva part per sortir-se’n. 
Alejandro Andújar ho ha 
sintetitzat amb la reveladora 
imatge de la boca d’un 
abocador. Clara Segura, única, 
enorme. Magnífica direcció de 
Marc Martínez. –Santi Fondevila

NOTA AL PEU És el primer 
monòleg de Clara Segura. 

Conillet
����

Teatre Lliure: Montjuïc.  
Fins al 6 de desembre.

��

Sala Beckett. 
Fins al 6 de desembre.

���

 
Fins al 27 de desembre.

DE LA SETMANA
L’OBRA

UNA MICA MÉS

37 OBRES
Marc Artigau i Oriol Broggi han 

fet servir fins a 37 obres d’autors 
diferents per construir el collage 
dramàtic d’‘Al nostre gust’, amb 

Shakespeare de capçalera.

‘28 I MIG’
El collage anterior comptava amb 

Clara Segura, Pablo Derqui, Màrcia 
Cisteró i Pol López, entre d’altres, 

fins a nou actors. I partia de l’univers 
de Fellini.
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BARCELONA
ARENAs MULTICINEs
C. C. Las Arenas. 902424243. G.: dv. i vig. fest. www.grupbalana.com. Dv. 
i ds., 19 h i dg., 16 h: Marató «Los juegos del Hambre: Sinsajo 1 i 2».
Dragon Ball Z... C, ds. i dg. 16.00 18.00
Mi gran noche exc. ds. i dg. 16.00 18.00 20.00  (ds. i dg.) 
Straight outta Compton 22.00
Ocho apellidos catalanes 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00  
 21.00 22.00 i23.00 i00.00
Hotel Transilvania 2  16.00 18.00 20.00
Black mass  22.00 i00.15
Truman 16.00 18.00 20.00 22.00 i00.15
El clan 16.00 19.20 22.00 i00.15
Spectre 15.45 18.45 21.45
Regresión                                         15.45 (exc. dg.)    21.45 (dg.)    i00.15
Sinister 2 dl. a dj. 18.45
El último cazador... dl. a dj. 21.45
El becario 15.45 18.45 21.45 i00.10
Sicario 15.45 18.45 21.45 i00.10
Marte (The martian) 15.45 18.45 21.45
Conexión Marsella 15.45 18.45 21.45 i00.10

ARIBAU CLUB
Gran Via, 567. T. 902424243. www.grupbalana.com.
Truman dv. i ds. 16.30 19.15 22.00
Hotel Transilvania 2                   16.00 (dg. a dj.) 17.50  (dg. a dc.)
Black mass dg. a dc. 19.45 22.00
Isla bonita dg. a dj. 16.30 19.15 22.00
El becario dv. i ds. 16.30 19.15
Spectre dv. i ds. 22.00

ARIBAU MULTICINEs
Aribau 8. T. 902424243. www.grupbalana.com. dv. i ds.: Festival Movistar 
Series. ds., a les 22 h: «En la cama con Madona (Sing-along)», VOSE.
Spectre dg. a dj. 16.00 19.00 22.00
Marte (The martian) dg. a dj. 16.00 19.00 22.00
Ocho apellidos catalanes  16.15 19.00 22.00
Truman dg. a dj. 16.00 18.05 20.10 22.15
El becario dg. a dj. 16.10 19.05 22.00

BALMEs MULTICINEs
Balmes, 422-424. T. 902424243. www.grupbalana.com. dv. i ds., 19 h, i dg., 
16 h: Marató «Los juegos del hambre: Sinsajo 1 i 2», VOSE.
Isla bonita  22.10
Una pastelería en Tokio VO 16.30 19.20
Truman  16.10 18.15 20.20 22.25
Mistress America VO 16.10 18.15 20.15 22.15
Gradman VO 16.20 18.20 20.20 22.20
El clan VOSI 16.00 18.05 20.10 22.15
Life VO 16.30 19.20 22.10
Deuda de honor VO 16.15 19.15 22.15
Hotel Transilvania 2 VO 16.30  (dv. i ds.)
Marte (The... VO, dl. a dj. 16.30 19.20     22.00 (dg.)
Straight outta... VO, dl. a dj. 22.00
Ocho apellidos catalanes  16.00 17.00 18.10 19.15 20.20  
 21.30 22.30
Spectre VO 16.05 19.00 22.00
Game over VO, dv. i dl. 16.20
Él me llamó Malala VO, dv.  18.10 20.10
El becario VO, exc. dj. 22.10
El cumpleaños de... VO, ds. 16.05
Dheepan VO, ds. 18.00 20.05
El nuevo nuevo... VO           16.30 (dg. i dc.) 19.30 (dg. i dc.) 20.00 (dt.)
La mirada del silencio VO, dl.       18.10    20.10
Rams: el valle... VO, dt. 16.15 18.05
Reina y patria VO, dj. 16.00

BOLICHE
Diagonal, 508. Tel. 932171929.www.bolichecinemes.cat. dj. 20.30 h, 
Tresors ocults 2: «Mis hijos», VOSE + debate.
Una pastelería en Tokio VO 15.50 18.05 20.00
Life VO 15.50 18.00 20.05 22.10
Truman  18.00 20.00 22.10
Rams: el valle... VO, exc. dl. 16.00 22.10
Grandma VO 16.00 18.00 20.10 .22.10

BOsqUE MULTICINEs
Rambla del Prat, 103. T.902424243. www.grupbalana.com. dv. i ds., 19 h, i dg., 
16 h: Marató «Los juegos del hambre: Sinsajo 1 i 2». 
Ocho apellidos catalanes  16.00 18.10 19.15  (ds., dg. i dc.)   
 20.20 22.30
Truman  16.00 18.05 20.15 22.25
El clan  16.00 18.05 20.15 22.30
Marte (The martian) dl. a dj. 16.00 19.00  22.00
Marte (The martian) resta 22.20
Life  16.15 19.10 22.05
Spectre  16.00 19.00 22.00
Hotel Transilvania 2  16.00 18.00     20.00 (ds. i dg.)
Deuda de honor 20.00  (exc. ds. i dg.)    22.05
Una pastelería en Tokio  16.10 19.15  (exc. ds., dg. i dc.) 22.20
El becario  16.20 19.15 22.10
Atrapa la bandera dv. i ds. 16.30

CINEMEs GIRONA
Girona, 175. T. 931184531. www.cinemesgirona.cat. dl. i dt., tancat. Lat Cinema: dj., 
20 h: «C4 Trio, 10 anys de música...». ds., 12 h: «Un tast d’animació italiana», C. dj., 
21.45 h: «Projecte Rwanda», C. dl. i dc., 20 h: «Hic digitur dei», C. dl., 20 h: «Línea de 
meta». Dc., 21.30 h: «Empieza en ti». ds., 20 h: «Lejos de los árboles». dj., 21 h: «Ay-
otzinapa...». dj., 20 h: «Sobren raons i per una vida digna».   
Niebla VOSE, dv. a dg. 22.00
Niebla VOSC 17.30  (dv., dc. i dj.)   18.00 (ds. i dg.)
The propaganda game VO    22.00  (dc.)
El cadáver de Anna Fritz  18.00  (dv., dc., dj.)     20.00 (dg.) 
Cançons d’amor... C, dv. a dg.  18.00   19.30 (dv.)  20.00  (ds. i dg.) 22.00
Lost soul: el viaje... VO, dj. 22.30
Sonata para violonchelo C  18.00  (dc. i dj.) 20.00 (dv. a dg.)
Tchindas VOSC 18.00  (ds. i dg.) 20.00 (dv., dc. i dj.)
Little boy  16.00  (ds. i dg.)
Kerity: La casa dels... C      h11.00 (dg.)

CINEsA DIAGONAL
S. Fe de Nou Mèxic, s/n. T. 902333231. G.: dv. i vig. fest. M.: ds. i fest. www.cinesa.
es. dv. i ds., 13.45 h; dg., 16 h: Marató «Los juegos del hambre: Sinsajo 1 i 2».
Hotel Transilvania 2       h12.00 (C i cast.)  h12.15   16.00  (ds. i dg.)  
                                                          16.45 (dv. a dg. i dc.)   18.00 (dv. a dg., dc., dj.) 
                                                           18.15 (dl., dt.) 18.45 (dv. a dg., dc.)
Marte (The martian) VO  h12.15      22.00 (dg.)
Marte (The martian)  16.00  19.00 22.00 (exc. dt.) i00.50

Sicario VO h12.15      22.15 (dg.)
Sicario  16.30 19.30 22.30 i01.00
Spectre VO h12.00     20.30 (dg.)
Spectre h12.00  16.00 17.30 19.00 20.30  
 22.00  i23.30  i00.30
Ocho apellidos catalanes h12.00  h12.30 15.45 17.00   
 17.30 (dg. a dj.) 18.00 18.45 (dg. a dc.) 
 19.20 19.45 (exc. ds.) 20.15   
 21.00  (dv. a dg. i dc.)   21.35    22.00   22.30  
                                                                 22.50 (dv.)   i23.15   i00.00   i00.45
Dragon Ball Z: la... C h12.00
Deuda de honor   16.15  (dl. a dc.) 16.20 (dc.) 16.30 (dj.)   
                                                                 16.45 (dg.)      17.00 (dg.)       17.20 (dv.)   
 19.15 (dl. a dc.)     19.30 (ds.)     22.15 (dl.)   
                                                                  22.45 (dj.) i00.45
El becario        16.45 (exc. dg.) 19.30 22.00 i01.00
El clan                                                 15.45  16.00  (dv. i dl. a dc.)  20.15 (dl., dt.)   
 20.40  (dv.a dg. i c.)      22.30  (dl. i dc.)   
 22.45 (dg., dc. i dj.)     i01.00
Pan (Viaje a Nunca Jamás)  h12.00     18.45 (ds.)
Truman dv. a dg. i dc.   20.00  (exc. dg.) 22.15 i00.30
Truman dl. dt. i dj. 16.00 18.15   20.30 22.45 (dl., dt.)

CINEsA DIAGONAL MAR
Diagonal, 3. T. 902333231. G.: dv. i vig. de fest. M.: ds. i fest. www.cinesa.es. 
dv. a dg., 16 h: Marató «Los juegos del hambre: Sinsajo 1 i 2».
Ocho apellidos catalanes  h12.00 h12.30  15.45 17.00 17.30  
 18.00 19.20 19.45 20.15 21.35  
 22.00 22.30   22.45 (ds.) i23.15   
 i23.50  i00.15 i00.45
Ocho apellidos... dg. i dc. 16.25
Ocho apellidos... dv. a dg. i dc.    18.20    18.45 (exc. ds.)   20.05    21.00  
                                                                       22.15 (exc. ds.)
Dragon Ball Z... C, ds. i dg.  h12.20 17.00
I am your father dv. a dg.  17.30 22.30 i00.30
Atrapa la bandera   h12.30 16.25  (dv. i ds.)
Black mass                           16.30 (exc. ds. i dg.)   21.45 (ds. i dg.)   i00.30
Black mass dv., dl. i dc. 19.30 22.00
Deuda de honor dl. a dj. 16.15 19.00 19.35 (dv. a dg.) 22.00
El becario  16.45  (exc. ds. i dg.) 19.15  (exc. dj.)   
 21.45  (dv. , dl. i dc.)    22.00  (ds., dg. i dj.)
El clan                                           h12.45     16.00    18.20  (dl., dt. i dj.) 21.00
El corredor del laberinto...  16.40  (dv. a dg.)
El desconocido  i01.00
El último cazador...  h12.30  15.45 18.00 22.45 i01.00
Hotel Transilvania 2  h12.45   16.15 17.00  (ds. i dg.) 18.15  
 19.05  (ds. i dg.) 20.15
Hotel Transilvania 2  C h11.45
La cumbre escarlata                 22.00 (dv. a dg.)
Life                                h12.30  16.00 18.15 20.30 22.45  
 i01.00
Marte (The martian)   h12.00 16.30 19.20 22.10 i00.30
Marte (The martian) VO  h12.10      21.45 (dt.)
Mi gran noche                               17.30 (dc.)    20.15    22.30 (dc.) 
Pan (Viaje a...   h12.15 17.00
Paranormal activity...   i00.30
Regresión dl., dt. i dj. 16.00     18.15  18.45 (ds.)   20.30 22.45  
 i01.00
Sicario  h11.45 16.45 19.20 21.50 i00.30
Sicario VO, dt.  h12.10  19.30 22.00
Sinister 2 dl. a dj. h12.00  16.00 18.15 20.30   
 22.20  (dv. a dg.) 22.45 i00.50
Spectre h12.15 16.00 19.00   20.05  (exc. dt.)  
 22.00 i23.10
Spectre VO, dt. h11.45 20.05 22.15
Ma ma dl., dt. i dj. 17.30 20.05 22.30
Truman  h12.20 15.50 18.05 20.20 22.30  
 i00.45

CINEsA HERON CITy
Can Dragó. Andreu Nin s/n. T. 902333231. G.: dv. i vig. fest. M.: dg. i fest. 
www.cinesa.es. dv. a dg., 16 h: Marató «Los juegos del hambre: Sinsajo 1 i 2».
Hotel Transilvania 2  C h12.15
Hotel Transilvania 2  3D h12.30
Hotel Transilvania 2   h12.00  16.00 18.05 20.10 (exc. dj.)
La adopción C 16.00
Ocho apellidos catalanes  h12.00 h12.30  15.45 17.00 17.45  
 18.00 19.15 20.00 20.15 21.30  
                                                                  22.00 (ds.)     22.15      22.30      i23.45   
 i00.15 i00.30 i00.45
Ocho apellidos... dv., dg. i dc.     18.45       21.00
I am your father dv. a dg. 16.15 22.30 i00.30
Atrapa la bandera  h12.10
Deuda de honor 15.45 (dl. a dj.) 18.40 21.30
El becario h12.20 16.30 19.40 22.20
El clan h12.15 18.10 20.30 22.45 i01.00
El último cazador de... 22.20 i00.40
Everest dl. a dj.  17.15      19.30 (resta)    20.00     22.30
La cumbre escarlata                19.00 (ds.)     21.20  (dl., dt. i dj.)     i00.15
Ma ma dl. a dj.   16.40 19.15 22.00
Marte (The martian)  h12.00   16.10 19.10 22.10 i00.45
Mi gran noche  h12.10  16.30 19.00  (dl. i dt.)
Mistress America  h12.20   16.10 18.10  (exc. dj.) 18.45 (dj.) 
 20.10 22.10 (exc. dj.) i00.10
Pan (Viaje a... dv. a dg. h12.15 16.05
Paranormal activity...  i01.00
Rams: el valle de los... 16.15
Sicario h12.15  18.30 21.20 i00.00
Sinister 2  i01.00
Spectre                                  h12.15   16.00   17.00 (dc.)   19.00   20.00 (dc.)    
                                                          21.00 (dv. a dg.)   22.00    i00.00     i00.10
Straigh outta Compton h12.00 15.45 18.40 21.30 i00.25
Truman  h12.15 15.45 18.05 20.25 22.40  
 i01.00

CINEsA LA MAqUINIsTA
Ciutat d’Asunción, s/n. T. 902333231. G.: dv. i vig. fest. M.: dg. i fest. www.cinesa.es. 
Dv., 16 h i ds., 22.30 h: Marató «Los juegos del hambre: Sinsajo 1 i 2».
Hotel Transilvania 2  h12.15 h12.30 (3D)  16.00  18.05 20.10  
Ocho apellidos catalanes h12.00  h12.30 17.00 17.30 19.15  
 19.45 20.30 (exc. dl.) 21.30 22.00  
 i23.15 i23.45  i00.15 i00.45
Ocho apellidos... dv. a dg., dc.  15.45 16.30 20.15
Ocho apellidos... dv., dg., dc.    18.20 18.45 22.50
Ocho apellidos... dv. a dl., dc.    21.00 22.30
Ocho apellidos... dl., dt., dj.    16.00 18.10 22.45
Dragon Ball Z: la... C h12.15
Atrapa la bandera ds. a dg.  h12.15 16.15
Black mass dl. a dj. 22.15

El becario                                    h12.00   16.45   19.30   22.30 (dl., dt. i dj.)
El último cazador de... h12.15  16.00    18.15 20.30     22.45  
 i01.00
La cumbre... dl., dt., dj. 17.00      19.30 22.00
La cumbre escarlata                 18.30 (ds.)   22.30 (dv. a dg.)
Marte (The martian)  h12.00  16.15 19.00 21.45 (dv. a dg.) 
                                                                 22.00 (dl. a dj.) i00.30
Pan (Viaje a Nunca... h12.15      16.00 (ds.)
Paranormal activity...  i01.05
Regresión exc. ds. i dg.  16.00    18.20 (ds.)    i01.00
Regresión dl. dt. i dc.               18.15  20.30  22.20 (dc.)   22.45 (exc. dc.)
Sicario dv. a dg h12.00  16.45    19.45 22.00 i00.30
Sicario resta 22.10
Sinister 2 dl. a dj. 16.10 18.20 20.30 22.40 i01.00
Sinister 2 resta 22.15
Spectre  h12.00  16.00 19.00     20.00 (ds. i dg.)   
                                                                  21.30 (dv.) 22.00 i23.10 i00.30

CINEsA MAREMàGNUM
Moll d’Espanya. Port Vell. T. 902333231. www.cinesa.es. dv. a dg., 16 h: Mara-
tó «Los juegos del hambre: Sinsajo 1 i 2».
La adopción C 16.10  (exc. ds. i dg.)
Ocho apellidos catalanes  16.00 17.00 18.15 19.15 20.30  
 21.30 22.45
El becario  16.00 (dl. a dj.) 20.30
El último cazador de...  20.50
Hotel Transilvania 2  16.10  (ds. i dg.) 18.10
La cumbre escarlata 21.00
Marte (The martian)  16.30 19.20 22.10
Sicario  16.00      18.30  (dl. a dj.) 20.10 22.35
Sinister 2  18.30
Spectre 16.15 19.10 22.05

COMEDIA
Passeig de Gràcia, 13. Tel. 933182396. www. comediacine.es.
Ocho apellidos catalanes  16.00 18.05 20.15 22.20
El becario 16.30
Deuda de honor 19.20 22.00
La adopción 16.10 20.10
El coro 18.10 22.10
Spectre 16.20 19.10 22.00
Life 16.30 19.10 22.00
Dheepan 16.05 22.15

GLÒRIEs MULTICINEs
Av. Diagonal, 208. T. 902424243. www.grupbalana.com. dv. i ds., 19 h i dg., 
16 h: Marató «Los juegos del hambre: Sinsajo 1 i 2». 
Hotel Transilvania 2                 16.15    18.00   20.00   22.00 (exc. dv. a dg.)
Sicario dv. a dg. 22.00
Sicario resta 16.15 19.10 22.05
Marte (The martian)  16.00 19.00 22.00
Spectre  16.00 19.00 22.00
Grandma  16.10 18.10 20.10 22.10
Ocho apellidos catalanes  16.00 17.00 18.05 19.15 20.10  
 21.30 22.15
Truman  16.00 18.10 20.20 22.30
Atrapa la bandera dv. i ds.  16.00

GRAN sARRIà MULTICINEs
General Mitre, 38-44. T. 902424243. www.grupbalana.com. 
Ocho apellidos catalanes  16.00 16.30 18.05 18.30 20.10  
 20.30 22.15
Isla bonita 16.15 22.15
La verdad 16.10 19.00 22.00
Sicario 19.10 22.00
Truman  16.00 18.05 20.10 22.15
El becario 16.10 19.00 22.00
Grandma  16.15 18.05 20.10 22.15
Spectre 16.00 19.00 22.00

ICARIA yELMO
Salvador Espriu, 61. T. 932217585. M.: ds. i fest. dl., dt. i dj.: sessions des de les 
17 h. Dc. i dv.: sessions des de les 15 h. www.yelmocines.es. dv. i ds., 20 h i dg.,18 
h: Marató «Los juegos del hambre: Sinsajo 1 i 2».
Conexión Marsella VO h12.30  15.45 18.30 21.30 i00.10
Regresión VO h12.00
Dheepan VO h14.20
El becario VO 17.20 19.50
Black mass VO 22.20
Life VO                     h11.25 h13.40 15.55 18.10 20.25 
 22.40
Rams: el valle de los... VO h14.20       22.10 (dl. a dj.) 
Una pastelería en Tokio VO h12.00 17.20 19.45 22.10 i00.30
Él me llamó Malala VO h11.45
Slow west VO h13.40
Taxi Teherán VO 15.40
Spectre VO                                  h12.30   16.00   17.30 19.00 20.30 
 22.00 i23.45
Marte (The martian) VO h12.45 15.50 18.40 21.30
Sicario VO h11.50 h14.15 17.20 19.45 22.10  
 i00.30
Ocho apellidos catalanes  h12.30  13.30 15.30 16.15 17.45    
 18.45 20.00 21.30 22.15 i23.45  
 i00.30
Un dia perfecte per... C  h11.50
Grandma VO             h12.20  16.20 18.20 20.20 22.20 
 i00.20
El club h14.10
Mistress America VO h11.50 16.35 18.35 20.35 22.40  
 i00.40
Everest VO h14.10
Truman  h11.25 16.05 18.20 20.30 22.45
Straight outta Compton VO h13.20
Irrational man VO h11.20
Hotel... VO, dv. a dg. 16.10 
La verdad VO 18.05
El clan                                            h12.00   15.30     17.45  (VOS anglès)   20.00 
 22.15 i00.30 
I am your father VO 20.35 22.35 i00.40
La cumbre escarlata VO h13.40 

MALDà
Pi, 5. T. 933019350. Sessió contínua. M: cada dia. www.cinemamalda.com.
L’estiu i la tardor al regne... C            h12.30 (dg.)
Los caballos de Dios VO  h13.15 (exc. ds.)
Heimat, la otra tierra VO  15.05
El coro VO  18.45
El club VO  20.30
El rey de La Habana VO         22.05  (exc. dj.)

cines  h: Matinal i: Golfa. C: Català. A: Analògic. D: Digital. 3D: Tres dimensions. O: Omnimax.
I: Imax. VO: versió original subtítols castellà. VOSC: versió original subtítols català.

  

  

‘Superwoman’ 
a l’Espai Lliure
CRÒNICA Clara Segura desplega 
una actuació monumental a ‘Conillet’

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

D
escobrir la capacitat d’una 
actriu com Clara Segura 
ja és una obvietat. Però 
fins i tot els admiradors 

més acèrrims de la intèrpret de Sant 
Just Desvern es quedaran bocaba-
dats al veure-la a Conillet, el monòleg 
que estrena a l’Espai Lliure, dirigida 
per Marc Martínez, a partir d’un text 
–El conillet del tambor de Duracell 
(2006)– de Marta Galán Sala. En una 

actuació de caràcter gairebé perfor-
màtic, demostra que té més piles que 
l’animalet de l’anunci, tota una ico-
na pop.
 Només a l’entrar a l’Espai Lliure 
l’espectador percep que trobarà una 
Clara Segura diferent. Sona música 
house, ella escalfa amb estiraments 
per tota la sala i també amb un ball 
espasmòdic. Porta, a més a més, un 
look d’aire androgin: jaqueta i panta-
lons negres, camisa blanca i cabells 
curts. A partir d’aquí, es desencade-
na l’striptease emocional d’una super-
woman de doble cara, la del personat-
ge i la de l’actriu.

 Conillet és un text sobre una dona 
al límit en totes les seves facetes: ma-
re, esposa, mestressa de casa i treba-
lladora. Un retrat vital intens, vis-
ceral, d’anada i tornada constants, 
ambiciós i també dispers, amb algu-
nes ramificacions forçades i caigu-
des d’interès. D’una dona que, com 
explica, només té 14 minuts al dia 
per a ella, per a les seves coses. La 
resta són obligacions de tota mena. 
Un text polític, en definitiva, d’una 
rebel·lió descarnada, molt del gust 
de Martínez.

DESPLEGAMENT FÍSIC / Segura desplega 
un catàleg interpretatiu monumen-
tal. Per exemple, amb un desplega-
ment físic que la deixa exhausta. I 
amb moments de gran comicitat, 
com el rap que es marca sobre les tas-
ques domèstiques. La seva demostra-
ció és tan hipnòtica que supera, de 
llarg, que el text tingui llacunes que, 
amb una actuació de menys excel-
lència, podrien allunyar el públic 
del que passa i es diu en escena.
 Al fet que no es produeixi aques-
ta desconnexió hi ajuden tam-
bé una direcció àgil i imaginativa 
de Martínez i una escenografia no 
menys enginyosa. Està presidida per 
un enorme forat central que ve a ser 
com el cau pel qual s’escapa el coni-
llet. O on Segura guarda l’ampolla 
d’aigua amb la qual es recupera del 
seu brutal esforç. H

33 Clara Segura, al monòleg ‘Conillet’.

DAVID RUANO

El monòleg és 
un intens ‘striptease’ 
emocional d’una 
dona al límit
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Carles Duarte i Manuel Cohen 
Editorial: Pagès editors 
Pàgines: 86 | Preu: 30 €.  

JORDI LLAVINA  
És força habitual que el poeta Carles 
Duarte col·labori, en llibres propis, amb 
artistes plàstics. He de reconèixer, però, 
que cap de les seves col·laboracions an-
teriors amb artistes no m’havia semblat 
tan reeixida com la que acaba de signar 
amb el fotògraf francès Manuel Cohen. 
Hi deu fer, poc o molt, l’escenari de 
l’obra: Tortosa, la bella ciutat renaixen-
tista i barroca del sud del país, presa en 
allò que ja no existeix del tot, perquè 
s’ha ensorrat; la capital de l’Ebre i de 
les terres que banya lo riu, glossada en 
les seves ruïnes i les seves runes. 
Absència és, de punta a punta, un llibre 
basat en l’ècfrasi: això és, en la descrip-
ció, amb mitjans literaris (però també 
fotogràfics), d’una obra d’art –la ciutat 
que té més de dos mil anys d’història, 
com ens recorda Xavi Rollan a l’epíleg. 

Tortosa, per tant, hi fa, en la bellesa 
del llibre. Però també l’aliança entre el 
poeta i el fotògraf, que dialoguen i es 
complementen d’una manera fruitosa. 
Si en el vers de Duarte llegim que «hi 
cullo la memòria dels objectes», la 
càmera de Cohen embalsama igual-
ment aquesta memòria, perquè aquest 
–més que no pas l’oblit– és el tema del 
llibre. L’un i l’altre creador basteixen 
sobre el buit. Encara més, construeixen 
a partir de l’arquitectura del buit, en la 
justa expressió del poeta. Llegint els 
poemes, palpem la magna història tor-
tosina, que imposa en la pública nuesa 
de l’abandó; però se’ns imposa encara 
més la intimitat de la mirada de cada 
poema. Les cases esbudellades mostren 
l’entranya del viure, que Duarte evoca 
amb versos bells i precisos; és a dir, 
«l’esquelet escarit / d’unes cases mor-
tes», que no és altre que el d’una ciutat 
antiga, i vella, «que desaprèn de ser». 
En el camp de batalla del temps, però, 
el pas humà encara resulta més efímer. 

La llum es fa presència viva, en les 
fotografies de Cohen. Com si es tractés 
de fantasmes que posen vels a la reali-
tat mostrada, i hi practiquen trompe-
l’oeils. La llum –títol d’un altre llibre de 
Duarte–, «com una mà cordial [...], 
amarant les estances / rescatant-les del 
pes de la nit». Aquest llibre lluminós 
també homenatja la Tortosa que lluita 
contra el seu passat, rescatant-la del 
pes de l’oblit.

L’arquitectura 
del buit

Peter Brook. ‘The valley of as-
tonishment’: la memoria y el 
olvido   
A sus 90 años, Peter Brook, 
sigue en activo, ayudado por 

su colaboradora Maria Hélène Estienne. The 
valley of ashtonishment está en la línea de 
L’homme qui (la adaptación que hizo en 1993 
de El hombre que confundió a su mujer con 
un sombrero) y de Je suis un phénomène 
(1998), las tres inspiradas en las teorías de 
Oliver Sacks y en las memorias del neurólo-
go ruso Alexander Luria. Algo hay aquí de La 
conferencia de los pájaros –sin ir más lejos el 
título obedece a uno de los poe-
mas sufistas persas del siglo 
XII–, incluso de El Mahabharata, 
esos enormes espectáculos de 
Brook, pero quienes esperaban 
ver desbordarse el escenario qui-
zá se quedaron con ansias de 
más. El fondo y la forma no 
siempre confluyen y en The va-
lley of Astonishment hay ideas 
que nos hablan del funciona-
miento de la mente pero no hay 
espectacularidad. El núcleo argu-
mental procede de un caso real 
extraido  de un libro de Aleksan-
der Luria, pionero ruso de la neu-
ropsicología, de un caso de una 
paciente que tenía una memoria 
visual excesiva, lo recordaba to-
do. En el espectáculo vemos có-
mo esta mujer pasa de ser un su-
jeto pasivo a ser activo y querer 
saber y controlar sus extrañas fa-
cultades que han causado su des-
pido en la empresa en la que tra-
bajaba y su incorporación a un 
espectáculo de magia, mientras los científicos 
siguen estudiando su caso. Al parecer este 
personaje se inspira en la vida del periodista 
Solomon Shereshevesky, quien con una ca-
pacidad mnemotécnica impresionante fue 

tratado por Luria...Todo en el espectáculo 
parece tener coherencia y raíces. El escena-
rio está casi vacío. La música de piano es en 
directo. La interpretación de la protagonis-
ta interpretada por Kathryn Hunter, es me-
morable. Todo confluye en una coherencia 
que Peter Brook ha mantenido desde sus 
inicios. No es éste un gran espectáculo pe-
ro tiene su sello. 

 
‘Conillet’, la explosiva verdad de Marta Galán 
Recordaba yo el nombre de Marta Galán de 
una performance de tendencia feminista en 
el viejo Espai Brossa. Admiraba yo a Clara 

Segura a raíz de sus interpretaciones en La 
Perla. Pero no creía que Conillet fuera a re-
sultar un espectáculo tan impactante. Diri-
ge Marc Martínez. Una mujer –que suele 
salir y entrar por un extraño y efectista gran 
tubo, un espacio de Alejandro Andújar– 
cuenta las horas de cada día que emplea en 
sus tareas domésticas, profesionales, fami-
liares, sentimentales, maternales... Le que-
dan 14 minutos libres. Y, con gran vitalidad, 
comienza a rebelarse, a sublevarse. Clara 
Segura lanza un grito enérgico para recla-
mar la vida, el placer, el goce sexual y el ma-
ternal, el ocio... No lo hace como una queja 
ni como un llanto, lo hace con energía, con 
alegría, con fuerza, con una rabia que a ve-
ces quiere reír, con sarcasmo pero sin amar-
gura, con provocación, con una enorme vita-
lidad. Está cansada pero sobre todo está in-
dignada. Todo ha comenzado cuando recibe 
una nota de la maestra de la escuela indicán-
dole que su hijo no progresa. Es el desenca-
denante de una energía desbordante reivin-
dicativa de su tiempo, de su vida, de su goce. 
Y nos absorbe a todos. Y nos contagia. Bri-
llante y apabullante actriz, gran espectáculo. 

No se lo pierdan. 
P. S. Les recuerdo que el divertido e inteli-

gente espectáculo Els veïns de dalt que en su 
día les recomendé, vuelve a estar en el Ro-
mea hasta el 24 de enero.

EL GALLINERO | PALLARÉS 

MIRADA TEATRAL | MARÍA JOSÉ RAGUÉ-ARIAS 

DOS MUNDOS, 
DOS ESPECTÁCULOS

CRÍTICA 
Ausencia.                            
Absència / Absence

Clara Segura 
interpreta ‘Conillet’ 
en el Teatre Lliure.  
DAVID RUANO
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