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S'ha presentat als mitjans la coproducció de Bitó i Teatre Lliure Conillet, un text a partir de El
conejito del tambor de Duracell, de Marta Galán, que ha actualitzat la mateixa autora (ho va
escriure el 2007 i pensa que han canviat algunes coses) i l'ha adaptat i dirigit Marc Martínez. La
intèrpret és Clara Segura, i significa el primer monòleg de l'actriu. Es podrà veure els dies 6 i 7 de
novembre al Teatre de Salt i, de l'11 de novembre al 6 de desembre a l'Espai Lliure de Montjuïc.

Marc Martínez, que tot i que dirigeix, s'autodefineix "més com un actor" confessa que "per dirigir
m'ha de segrestar el projecte" I això és el que li va passar fa ja 15 anys, quan la Marta Galán li va
dir: "Tinc un text per tu!" Explicava la història d'una dona però "jo sóc molt irreverent amb els meus
texos", expressa Galán. I en Marc va començar els assaigs... però ho va deixar a la meitat. Amb
tot va sentir que tenia alguna cosa pendent amb el text i va pensar en dirigir-lo: "També tenia un
compte pendent amb la Clara: la vaig veure una vegada al Borràs i ho feia tan bé, que em va
donar un moment de felicitat impagable!" La va anar a trobar, van començar a pensar el projecte,
va parlar amb el Lliure i amb Bitó i, un cop avançats els assaigs, la Clara es va aturar per
maternitat. Finalment, l'han pogut acabar. Han passat uns anys però ha valgut la pena!",
confessen tots tres.

Per a Clara Segura "aquest és un espectacle fàcil de veure però difícil d'explicar. Parteix del dia en
què una dona rep una carta de l'escola del seu fill. Després de llegir-ne el contingut, comença a
parlar amb els espectadors. Els va explicant la seva vida quotidiana però, a poc a poc, es va
deixant anar, es va despullant i es fica dins d' un embut per on baixa fins al fons de les intimitats,"
diu l'actriu, tot puntualitzant que "no és Club de la Comèdia però té moments que fa riure. També
té moments que emocionen. Pot ser tot, però sobretot és poesia i té molts silencis contundents. És
una dona que té molt de totes les dones i també dels homes.". Diu que debutar al monòleg ha
estat un repte interessant: "Toques una porta que no havies tocat mai, però la soledat que sents
és alhora un estímul, t'hi has de ficar molt més ràpid que si comptes amb l'entrada d'un altre
personatge. En aquest cas, també hi és, però és el públic."

La protagonista és una dona molt treballadora, a la que se li exigeix que estigui a dalt de tot en les
seves responsabilitats. Però per altra banda, té dos fills de 5 i 8 anys i se li exigeix que els pugi i
els eduqui. "El marit? Això no ho respondrem. És sorpresa! L'obra intenta respondre a aquesta
pregunta...", diu Martínez, somrient, amb un cert misteri.

PARLA LA DIRECTORA

Marta Galán viu l'experiència de veure per primer cop un text seu que no ha dirigit ella mateixa:
"He estat 15 anys dedicada a la creació i a la direcció d'actors. Ara, però, n'estic una mic apartada,
em dedico a altres projectes." Sobre l'obra: "Penso que la dramatúrgia no és la meva professió.
Em sento més identificada amb l'escriptura lírica, poètica. L'obra no està escrita pensant que
construeix-ho un personatge." A la pregunta de si, en tractar-se d'una dona i mare, el text és
autobiogràfic, respon que: "tota escriptura és autobiogràfica, sempre hi ha ímputs personals en
l'escriptura. Però és, per damunt de tot, una veu, una dona, una sexualitat. Té capacitat
intellectual, és intuïtiva, bona, dolenta... És algú que activa un discurs, un pensament i que vol
provocar reflexió intellectual i sociològica, a través de les emocions."



Per a Galán, per sobre l'argument planen les idees de la feminista italiana Silvia Fererici, que diu
que la dona, amb l'alliberació i l'entrada al treball, ha entrat en un segon esclavatge. "Conillet
planteja la impossibilitat de fer-ho tot alhora, des de atendre el infants, els avis i les feines
domèstiques a mantenir un nivell altíssim d'exigència a la feina. El primer, no es reconeix, Fins que
no es faci, la societat no haurà canviat."

Clara Segura, però, no veu que calgui qualificar l'obra de feminista: "Diu la veritat del que fan les
dones. En realitat, jo explico el meu dia." Comença parlant d'una dona normal amb dos fills però
acaba sent una veu collectiva. "Ella parla en nom de les dones", diu Galán que expressa que s'ha
emocionat sentint la Clara dient el text. "Ho fa molt bé, és música, és prosa poètica. Va avançant
en el diàleg entre ella i l'espectador", afegeix el Marc.

Afegeixen que tot passa en una "escenografia meravellosa que Alejandro Andújar ens ha fet al
servei del text, un espai que pot encabir d'una manera natural una confessió personal i una
interpellació social a la vegada." I no ens en han volgut avançar res mes. Sorpresa, com el marit!!


