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El TNC es rendeix a Clara Segura 
CRÒNICA L’actriu s’emporta tots els honors de ‘La rosa tatuada’ per un treball enorme

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

F
eia més d’una dècada que 
Clara Segura no trepitjava 
la Sala Gran del Teatre Naci-
onal de Catalunya, des de la 

seva presència en l’ampli reparti-
ment de La filla del mar que va mun-
tar Josep Maria Mestres. Un parènte-
si massa llarg que ha solucionat La 
rosa tatuada, de la qual és protagonis-
ta absoluta. I per motius irrebati-
bles: encarna un personatge de tan-
ta dimensió com la seva pròpia capa-
citat interpretativa, que l’ha 
convertit en una referència fona-
mental del teatre català. Recent-
ment ha quedat de manifest, per 
exemple, amb el seu magistral pa-
per al muntatge Incendis i torna a de-
mostrar-ho ara.
 Ella sola aixeca la proposta que ha 
dirigit Carlota Subirós sobre el text 
de Tennessee Williams, que va ser es-
crit fa més de 60 anys i, en massa mo-
ments, es nota poc més del compte. 
Subirós firma una versió fidel, cor-
recta, sense cap sortida de to, d’una 
peça a la qual es podria aplicar algu-
na retallada que alleugerís les seves 
dues hores i mitja de durada.

VAIVÉ EMOCIONAL / Tampoc l’efecte en 
l’espectador és el mateix que provo-
caria en el seu moment (1955) la ver-
sió cinematogràfica que va consa-
grar Anna Magnani. Aquell cant a la 

sensualitat de Williams tindria lla-
vors connotacions diferents de la vi-
sió que provoca en l’actualitat. Tot i 
això, Segura plasma amb rotunditat 
el vaivé emocional i vital de Serafine 
delle Rose. Aquella dona entregada a 
un marit idealitzat, mort en circum-
stàncies violentes, fins que desco-
breix que no era tan perfecte com 
s’imaginava.
 L’aparició en la seva vida d’Alvaro 
Mangiacavallo (Bruno Oro) desperta 
en Serafina aquella pulsió vital que 
tenia ofegada sota el record del seu 

marit. La seva trobada es mou millor 
en el terreny decantat cap a la comè-
dia que en el passional.

FALTA D’ENERGIA / És un detall que es 
repeteix al llarg de tot el muntatge. 
Malgrat el gran treball desenvolu-
pat per  la seva protagonista, li falta 
un punt d’ebullició i d’energia per-
què aquella sensualitat, aquell cant 
a la vida, arribi a la immensa platea 
de la Sala Gran. 
 No ho alleugen ni el moviment gi-
ratori de l’escenografia ni les projec-

cions. Potser tampoc hi ajuda la re-
solució escenogràfica de focalitzar-
ho tot en el refugi de Serafina, molt 
bonic sens dubte, que des de les files 
més allunyades de l’escenari pot ar-
ribar a convertir-se en una casa de ni-
nes massa petita.
 La resta de personatges, a més a 
més, floten per tota la caixa escèni-
ca de la Sala Gran i tenen poc pes al 
costat de la Serafina de Clara Segura, 
malgrat els moments fugaços d’in-
tèrprets tan contrastats com Oriol 
Genís i Màrcia Cisteró. H 

33 Clara Segura (centre), al costat de Montse Esteve, en una escena de ‘La rosa tatuada’, de Carlota Subirós.
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Neix la  
publicació
infantil 
‘Descubre 
con Tadeo’

EL PERIÓDICO 
MADRID

Descubre con Tadeo, una revista 
adreçada al públic infantil basa-
da en la sèrie homònima de divul-
gació científica per als canals de 
televisió Boing i MiteleKids pro-
tagonitzada per Tadeo Jones, ja 
és al quiosc. Aquesta nova pu-
blicació, fruit de l’acord entre el 
Grup Zeta i Mediaset España, ar-
riba als punts de venda com un 
número especial de gran format 
que descobrirà el lector, a través 
de les aventures i viatges d’aquest 
simpàtic paleta convertit en ex-
plorador, diversos enclavaments 
i localitzacions espanyoles d’in-

jA Al quIosC

El primer número 
mostrarà als més 
petits enclavaments 
espanyols de gran 
interès científic

33Portada de la nova revista.

terès científic com són la Plata-
forma Solar d’Almeria, les coves 
d’Altamira o el gran telescopi 
de Tenerife. Mitjançant unes di-
vertides activitats, els més petits 
aprendran jugant.

PRECEDIDA DE L’ÈXIT / La revista arri-
ba precedida del rotund èxit co-
mercial i de taquilla obtingut per 
Las aventuras de Tadeo Jones, una 
cinta que va ser estrenada l’any 
2012 i produïda per Telecinco Ci-
nema amb El Toro Producciones, 
Lightbox Entertainment, Ikiru 
Films, Telefónica Studios i Media 
Networks.
 Dirigida per Enrique Gato, la 
pel·lícula ha aconseguit recaptar 
més de 33 milions d’euros a tot 
el món i, d’aquesta manera, s’ha 
convertit en la pel·lícula espanyo-
la d’animació més taquillera de 
la història. H


