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Serafina Delle Rose és “una 
Antígona enterrada en vida, però 
la passió que porta a dintre, 
innata, la fa reviure, la fa sortir 
d’aquesta sepultura”. Ella és la 
protagonista total de La rosa 
tatuada, una de les grans obres 
de Tennessee Williams, mai 
estrenada aquí, tot i que la va 
escriure a l’hotel Colón de 
Barcelona, que arriba al TNC 
sota la direcció de Carlota 
Subirós i Clara Segura com a 
prima donna. L’actriu és qui ens 
en dóna els detalls, asseguda al 
camerino de les dives del 
Nacional, al mateix sofà on vam 
entrevistar fa tres anys, per 
aquestes dates, Anna Lizaran, 
que aleshores omplia cada nit la 
sala gran amb Agost. Però la 
Serafina no té res a veure amb 
Violet Weston. És un personatge 
més visceral, lorquià, diu Segura, 
més tràgic. 

“Aquí tenim un avantatge 
–matisa Segura– i és que tenim 
coses molt concretes: tenim una 
verge, un lloro, una faixa... 

L’Antígona no parla de faixes, ni 
de mal de panxa, ni de tinc calor, 
ni estic catxonda, està tot molt 
estilitzat. La Nawal Marwan 
d’Incendis també. Són heroïnes 
clàssiques. La Serafina, en canvi, 
és diferent. Li donen bombons i 
diu: no, no, que estic grassa. I 
això és fantàstic, perquè després 
pot agafar el capellà i tirar-lo per 
terra. Alhora té una humanitat, 
un patir, una cosa tant de mare, 
de persona, de dona”. 

Queda clar que a Segura li va 
Serafina. Potser perquè Williams 
va escriure l’obra per a Anna 
Magnani –va anar de Barcelona a 
Itàlia i se la va lliurar en mà–  i, 
gràcies a la feina de l’actriu amb  
Oriol Broggi, sempre hem vist 
Segura com la reencarnació de la 
gran actriu neorealista. Potser 
perquè li permet endinsar-se en 
un registre nou, ianqui, més 
directe. Potser perquè el 
personatge és tan potent que 
costa poc resistir-s’hi.

La cosa no és fàcil, tanmateix. 
D’entrada, el motor de La rosa 

tatuada és un personatge absent, 
que no veurem mai, però que 
marcarà el destí de Serafina, una 
siciliana casada als catorze anys 
amb un barone italoamericà i 
enviada al sud dels EUA. A la 
segona escena, de cop i volta, 
comença la tragèdia, brutal. “És 
el que més m’ha costat: acostar-
me a una persona que no hi és, 

que és un mort, que mor a la 
segona escena. Això ha sigut una 
cosa difícil, sobretot quan es fan 
les coses com es fan i no tens prou 
temps per assajar”, dispara. 

Que la comparem amb 
Magnani li agrada. “És un elogi, 
ja que és un referent per a mi”, 

diu. I deixa clar que si fos sueca 
no hauria pogut fer front al 
personatge. A més, Subirós ha 
mantingut, com a l’original de 
Williams, molts diàlegs en italià, 
cosa que naturalitza la funció.

Segura es manté sempre en 
escena, protagonista gairebé 
única. “Si tinc pipi, me l’aguanto. 
–clarfica, treient-se del barret el 
seu vessant pallasso–. Quan 
arriba l’Alvaro a mitja funció –un 
pretendent–, a la Serafina se li 
calma tot una mica. Comença 
amb un descens a les tenebres i 
va punjant, va pujant, va pujant, 
fins que descobreix coses del 
passat i es torna boja, però trenca 
amb el passat”. 

Al seu costat hi té un amic 
italianòfil: Bruno Oro, l’Álvaro, 
l’home que arriba per salvar la 
Serafina. Amb ell, comenta, ha 
fet les coses més còmiques de la 
seva vida artística, però aquí no 
tenen gaire temps per a riure, 
encara que la Serafina posseeixi 
aquest punt grotesc almodovarià 
que tant li escau. T’has pogut 
aguantar el riure?, li preguntem. 
“Hi ha hagut moments crítics”, 
confessa. Les heroïnes 
contemporànies també riuen.
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Que em comparin 
amb Magnani és 
un elogi, ja que  
és un referent  
per a mi

Aquí la tenen, la Clara ‘Magnani’ Segura, tot i que amb aquest posat podria ser Clara ‘Grace’ Segura ‘Kelly’.
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Amb el suport de Codorníu

Una heroïna contemporània
Clara Segura és la gran Serafina de ‘La rosa tatuada’ de Tennessee 
Williams, al TNC. Andreu Gomila s’atreveix a compartir sofà amb ella
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