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L’actriu Clara Segura es conver-
teix en una dona al límit i en una su-
pervivent a l’obra Conillet, en què
actua completament sola en un
monòleg postfeminista on es par-
la de la pressió i la realitat que viuen
les dones de la societat actual com
a mares i com a persones.

L’espectacle es va presentar ahir
al Teatre Lliure i està programat
dins del festival Temporada Alta de
Girona. S’estrenarà el pròxim 6  i 7
de novembre al Teatre de Salt. Des-
prés, de l’11 de novembre al 6 de
desembre, arribarà al Teatre Lliu-
re de Montjuïc de Barcelona, diri-
gida per Marc Martínez, «com la
faula d’una dona que fa les paus
amb el passat per sobreviure en el
present i poder afrontar el futur».

Marc Martínez va explicar que
fa uns 15 anys va veure, en un fes-
tival de Sitges, una funció que el va
emocionar de Marta Galán, que
anys després li va trucar per dir-li
que tenia un text El conejito del tam-
bor de Duracell que li agradaria que
portés als escenaris i, 3 anys des-
prés, s’estrena com a «Conillet». 

L’obra està concebuda com un
text sense la mordassa que impo-
sa allò políticament correcte, i l’es-
pectacle comença quan Conillet
rep una carta de l’escola on li diuen
que el seu fill no progressa ade-

quadament. A partir d’aquest fet es
dispara l’acció de l’obra i del cor de
l’únic personatge, una dona que
inicia un viatge que l’acabarà con-
duint a les profunditats del seu in-
terior, i que la confrontarà amb les
seves pors i els seus desitjos. 

La protagonista és mare, treba-
lla nou hores seguides, estima, té rà-
bia, por i està molt cansada; és

una dona al límit que fa malabars
diàriament per combinar totes les
seves facetes i mantenir un mí-
nim equilibri entre les seves obli-
gacions i els seus desitjos. La pro-
tagonista, Clara Segura, va destacar
que Conillet és una obra fàcil de
veure i difícil d’explicar perquè en
una hora i vint minuts estableix una
conversa amb l’espectador sobre la

realitat de les dones. 
«Comença com una dona nor-

mal que va parlant per capes de la
seva vida quotidiana, que és com la
vida de cada dia de les dones –se-
gons explica Segura–, però entra al
seu interior fins a acabar dient tot
el que ha callat». 

Marta Galán, llicenciada en Fi-
lologia Hispànica i Literatura Com-
parada i en Arts Escèniques per
l’Institut del Teatre, va explicar que
el text no és ni comèdia, ni drama,
tot i que pot ser de tot, és «un text
amb poesia i amb complexitat», en
què hi ha clarament dos protago-
nistes, Conillet i l’espectador. Tam-
bé va reconèixer que escriure-la ha
estat un repte perquè és el seu pri-
mer monòleg, fet que suposa «un
pas més, ja que s’obre una porta no
tocada fins ara». 

A l’autora li costa parlar de la
peça perquè és la primera vegada
que algú dirigeix un text seu. Fins
ara, el que havia escrit eren pro-
postes de creació en col·laboració
amb artistes i altres autors. L’obra,
amb un punt autobiogràfic i amb
inputs de la vida, és un text líric que
no està escrit pensant a construir un
personatge tancat, sinó que és la
veu d’una dona que parla de fills,
sexualitat, de les seves necessitats,
és una barreja d’emoció, pensa-
ment, discurs i poesia. 
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Clara Segura interpreta «Conillet»,
una dona al límit i una supervivent

L’actriu actua en solitari en un muntatge que s’estrena a Temporada Alta els pròxims dies 6 i 7

L’Auditori de la Factoria Cultural
Coma Cros de Salt acollirà  el prò-
xim divendres la lliçó inaugural del
Grau d’Arts Escèniques de l’ERAM,
centre adscrit a la UdG.

L’acte consistirà en una conver-
sa oberta a tres bandes entre l’actor
i director d’escena Lluís Homar, el
director del Festival Temporada
Alta, Salvador Sunyer i el cap d’es-
tudis del GAE de l’Escola d’Inter-
pretació i Creació Escènica de l’E-
RAM, Eduard Molner. La conversa
girarà al voltant del moment present
de les arts escèniques, a través de la
carrera d’Homar i el seu retorn al
teatre, l’acollida de les propostes del
Temporada Alta i  l’articulació d’u-
na oferta d’ensenyament en el camp
de la interpretació i la creació es-
cènica enfocada a la professiona-
lització.

El Grau en Arts Escèniques de
l’ERAM va rebre l’any passat l’a-
provació de l’Agència per a la Qua-
litat del Sistema Universitari de Ca-
talunya (AQU), que garanteix la
qualitat de l’educació superior. L’E-
RAM ja ofereix un Grau en Audio-
visual i Multimèdia i completa així
la seva oferta amb el Grau en Arts
Escèniques de la seva Escola d’In-
terpretació i Creació Escènica, Uns
estudis que s’espera que es com-
plementin i interactuïn entre si.  
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Lluís Homar i
Salvador Sunyer
obriran el Grau
d’Arts Escèniques
del centre ERAM

L’obra «Conillet», amb Clara Segura i dirigida per Marc Martínez. 
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Quan falten pocs dies perquè
acabi l’excavació a la vil·la romana
de Vilauba a Camós, els arqueòlegs
han fet un primer balanç. La cam-
panya d’enguany va començar el
13 d’octubre i acaba dilluns que ve.
Les actuacions s’inclouen en el pla
de treball inclòs en el conveni de
col·laboració entre institucions
copropietàries (ajuntaments de
Banyoles, Camós, Porqueres, Cen-

tre d’Estudis Comarcals de Ba-
nyoles) i la Diputació de Girona.

La modificació del traçat de la
GI-524, que fins al 2013 passava pel
mig del jaciment, ha permès con-
tinuar descobrint noves restes fins
ara amagades a sota la carretera i
que corresponien a l’antiga vil·la
romana que explotava agrícola-
ment aquesta plana. La campanya
d’enguany ha permès completar
per la part nord la planta del bal-
neum o àrea termal associada a l’e-
dificació principal, deixant al des-
cobert la canalització perimetral
que recollia les aigües pluvials i
també de les diferents sales de
bany, feta amb una base de teules
i rajols i ben delimitada per petits

murets fets amb travertí i rierencs.
L’excavació ha servit per cons-

tatar també que els constructors
romans aprofitaven les caracte-
rístiques del terreny natural per si-
tuar-hi una bona part del conjunt
termal, atès que algunes estances
dels banys, com ara el caldarium
o sala del bany calent i la sudatio
o sauna, disposaven d’una cambra
d’aire sota del paviment que faci-

litava la circulació de l’aire calent
provinent dels forns de l’àrea de
servei. Els materials recuperats
demostren que els banys es man-
tingueren en ús almenys fins a
mitjans del segle IV dC.

Els treballs han aportat també
valuoses informacions sobre les
etapes i reformes que va patir la
instal·lació termal. Seguint les mo-
des i costums de l’època, el bal-

neum es va afegir a la casa en el se-
gle II dC, en paral·lel a la cons-
trucció d’una nova galeria porxa-
da que completa l’àrea residencial
de la vil·la que, en el seu moment
àlgid va arribar a tenir uns 900 m2.

L’excavació de l’àrea de l’antiga
traça de carretera ha permès com-
pletar la planta de moltes estances
associades a diferents etapes del ja-
ciment. Destaca la «redescoberta»
de dipòsits documentats durant les
tasques de construcció del pri-
mer camí el 1932. Les caracterís-
tiques i dimensions suggereixen
que podrien correspondre a part
d’unes instal·lacions agrícoles lli-
gades a la producció d’oli. 

Finalment, s’ha començat a
destapar l’àrea exterior on s’han
identificat les traces de les activi-
tats que es realitzaven. Destaca la
troballa de nombrosos forns do-
mèstics destinats a la reparació
d’eines i estris metàl·lics. Aquest
sector es troba alterat parcialment
per una trinxera que podria cor-
respondre a una antiga delimita-
ció dels camps en època medieval.
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La campanya d’enguany
finalitzarà dilluns que ve
després de quatre setmanes
de treballs arqueològics



Sales de bany i forns,
entre les descobertes
al jaciment de Vilauba

Dos arqueòlegs treballant al jaciment romà de Vilauba, a Camós. 

AJUNTAMENT DE BANYOLES


