
36  Compra entrades i reserva taula a www.timeout.cat

Teatre Coordina  
Andreu Gomila

agomila@timeout.cat 
@andgomila

Tots les crítiques  
a timeout.cat

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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