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CRÍT ICA DE TEATRE

ClaraSegurapateix l’ansietat
de ladonaactuala ‘Conillet’
El Lliure deMontjuïc acull el primer monòleg de l’actriu

JUSTO BARRANCO

Barcelona

El títol original del text és extre
madament gràfic: El conejito del
tambordeDuracell. Protagonista?
Una dona actual, de les que com
binen llargueshoresdevida fami
liar i laboral i que un dia, per un
motiuaparentmentnimi, l’arriba
da d’una carta de l’escola del nen
en què diu que la criatura no pro
gressaadequadament, esclata.No
potmés. Ihoexplica tot.El coneji-
todel tambordeDuracellvaseres
crit l’any 2006 perMarta Galán, i
araMarcMartínez i Clara Segura
l’han adaptat i l’han convertit en
Conillet, un text àcid, tendre ibes
tial que ara aterra fins al 6 de de
sembre a la sala petita del Teatre
LliuredeMontjuïc.
Clara Segura, una de les grans

actrius del moment, s’enfronta,
dirigida per Martínez, al seu pri
mer monòleg. Una tasca que, re
coneix, no és precisament senzi
lla. Que provoca respecte. “Des
présderebrelacartadel’escola, la
protagonista comença una con
versa ambelpúblic”, explica.Una
conversa on tocaprimer temesde
la seva vida quotidiana i va evolu
cionant cap a la introspecció, les
sevespors idesitjos, lamaternitat,
la família i la vida de parella. “És
un text incòmode, difícil de defi
nir el gènere. Pot ser El club de la
comedia,unatragèdia,unBeckett,
tot.Alahistòriahihamoltdemol
tes dones diferents. I és un repte
per a mi. No havia fet mai un
monòleg”, assenyala, i explica
la solitud que suposa en escena,
sense ningú que la interrompi,
havent d’aguantar tota sola la
funció, interpel∙lant el públic.
Curiosament, Segura no va ser

la primera opció per interpretar
l’obra. QuanMarta Galán va pas
sar fa temps el text aMarcMartí
nez volia que el representés... ell
mateix. “Em vaig posar al paper
d’aquesta dona transhumana que

ve del futur per protagonitzar
aquesta amenaça simbòlica”, diu
Martínez, però ho van deixar a
mig fer. I temps després l’actor
va pensar a reprendre’l com a
director amb Clara Segura com
a protagonista per poder tenir
denou,diu, elsmomentsde felici
tat que va viure amb ella en l’exi

tosa Ets aquí?, de Javier Daulte.
Per la seva banda, l’autora,

Marta Galán, explica que per ella
El conejito...noésunaobrade tea
tre, sinó, sobretot, un text líric.
Perquè, remarca, no està escrit
pensant crearunpersonatge, sinó
més aviat unaveu, posar en funci
onament discursos des de la veu
d’una dona, el parlar d’uns fills,
una sexualitat, unes necessitats.
“Barreja poesia i teoria, pensa
mentiemoció”,assenyala, i recor
da teories que diuen que amb la
revolució industrial la dona entra
en una doble esclavitud. Per ella,
Conillet planteja la impossibilitat
de ferho tot alhora, de ser dona
competitiva,professional,mante
nir un estatus professional i alho
ra tirar endavant les obligacions,
la feina de criar els fills. Una feina
que,acaba,“finsquenosiguireco
neguda i recompensada per les
societatsnohihauràunaveritable
transformació”.!

Segura assenyala que
és “un text incòmode”
que pot ser tragèdia,
‘El club de la comedia’
o un Beckett

DAVID RUANO

Clara Segura en una escena deConillet a l’Espai Lliure

Mamet iHollywood

Unaaltrapel·lícula

Autor:DavidMamet
Director:JulioManrique
Llocidata: Borràs (fins29/XI/15)

JOAN-ANTON BENACH

Veient l’actuació de Julio Manri
que des de l’aparició en escena del
seuCharlieFoxemvaser fàcil ima
ginar que era el mateix David Ma
met (Chicago, 1947), l’autor d’Una
altra pel∙lícula, que entrava al des
patx de Bob Gould, amic i soci del
personatge, perquè s’acomplissin
elsdesignisdeldramaturg.Desque
anys enrere Manrique va dirigir
Americanbuffalo, delmateixautor,
m’ha semblat que el professional
català téunaltnivelld’identificació
amb l’escriptor d’Illinois. Recordo
quevaigqualificaraquellmuntatge
d’“electritzant”, i aramateix, alque
interpreten David Selvas, Mireia
Aixalà i elmateixManrique, penso
que li escauria un qualificatiu sem
blant, aplicable, però, exclusiva
ment, a la tercera i última part de

l’espectacle. I és que Una altra
pel∙lícula ensmostra unMamet as
sossegat, relativament cordial, fins
itotunpèlavorrit,afiquel’explosió
que farà esclatar sobtadament al
cordeCharlieFoxtinguiefectesin
esperats i letals per a una decisió
oposadaalacobdíciadelsdinersse
gurs iabundantsquepresideixenla
indústriadeHollywood.
Lanovapel∙lículaaquèfareferèn

ciaeltítoldel’obrahaengrescat Fox,
que informa el seu soci, Bob Gould
(Selvas),delaseguretatqueunagran
estrella del cinemad’acció encapça
larà el repartiment d’un film del gè
nere penitenciari que ells haurande
produir. El futur del negoci no pot
sermésafalagador.El futurés l’opu
lència. A través de la bona traducció
quefirmenCristinaGenebatiellma
teix, Julio Manrique aconsegueix
que la pluja de milions somiada per
Gould i Fox inspiri un diàleg prou
viu, capaç de dissimular la llargada i
el poc interès d’alguns fragments de
laconversaentreelsdosproductors.
La impressióésqueMametvahaver
de recórrer a una xerrameca un xic
insubstancial abans que no es pro

duïssin les dues intervencions de la
Karen (Mireia Aixalà), la secretària
provisionaldeBobGould,atractiva i
dotada, pel que sembla, d’uns crite
ris nobles i generosos, francament
rars enunmóndominatpels guanys
immediats i senserisc.
La segona de les intervencions de

laKarenté llocacasadeGould, lanit
abans que aquest últim i el seu soci
formalitzin el contracte quehad’as
segurar la producció de la pel∙lícula
queelshadeferrics.Laconversaen
tre la Karen i Gould tindrà, però,
unes conseqüències que amenacen
el projecte.Gouldhadecidit nodur
lo a terme i, quanhocomunicaal so
ci, la ira deFox s’esplaiarà enunade
les baralles més ferotges i convin
cents entre actors que s’han vistmai
en el teatre català contemporani.
Una escena antològica. Vet aquí la
bomba que l’autor posa enmig de la
parella protagonista: una fera
ambiciosa i decebuda a punt de des
trossarhotot.Ara, lamalícia iagres
sivitat de Mamet és reconsagrada,
altamentvitriòlica, i reserva,encara,
una segona explosió per desterrar
delpaisatgehollywoodià retratatun
últimrastrededignitatmoral.
L’espectacle és recomanable per

ladireccióbrillantdeManriqueiper
lamagníficaactuació, senseombres,
dels tres intèrprets.!
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• 20% de descompte al restaurant japonès Shibui

Creacions pròpies, innovadores i avantguardistes.

www.shibuirestaurantes.com
Tel. 93 321 90 04
C/Comte d’Urgell, 272
Barcelona
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• 15% de descompte en els menús degustació

Cuina d’estacionalitat amb productes de La Garrotxa.

www.lescols.com
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Olot - Girona
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• 20% de descompte a URA RESTAURANT & LOUNGE

URA RESTAURANT & LOUNGE un nou lloc de culte a Barcelona.
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• 20% de descompte al restaurant ESPAISUCRE

L’únic restaurant de postres del món.
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