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3El recent premi  
Ciutat de Barcelona de 
teatre, que només han 
aconseguit les actrius 
Anna Lizaran i Vicky 
Peña, reconeix el talent 
d’una intèrpret polivalent 
de múltiples recursos

Entre rialles i llàgrimes ha forjat la 
seva carrera. ‘Incendis’, ‘28 i mig’ i ‘La 
rosa tatuada’ són els seus últims èxits.

radiografia

El magnetisme d’una actriu 
immensa i tot terreny

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

P
er la seva «versatilitat, for-
ça i capacitat de connectar 
amb el públic», l’actriu 
Clara Segura (Sant Just 

Desvern, Barcelona, 1974) rebia el fe-
brer passat el premi Ciutat de 
Barcelona en la categoria de teatre. 
Aquestes han estat les virtuts que 
han marcat una trajectòria que, pas 
a pas i amb perseverança, l’ha portat 
al podi de les millors intèrprets de la 
seva generació. I en el cas de les bam-
bolines, on emergeix com a autènti-
ca bèstia escènica, en ferma hereva 
de la desapareguda Anna Lizaran. 
 Aquesta temporada la bèstia es va 
mutar en la temperamental Anna 
Magnani per recrear a la Sala Gran 
del TNC la Serafina delle Rosa de La 
rosa tatuada, que va dirigir Carlota 
Subirós. «Que em comparin amb 
Magnani és un elogi perquè és un 
referent per a mi», va emfatitzar Se-
gura, que va emocionar les platees 
amb el seu torrencial recital inter-
pretatiu. Esplèndida, va brodar el 
perfil de la visceral viuda siciliana 
de Tennessee Williams. Mesos abans 
ja havia deixat empremta a 28 i mig, 
la calidoscòpica i felliniana creació 
d’Oriol Broggi (i el seu col·lectiu La 
Perla 29), un director que des de Jordi 
Dandin fins als clàssics Antígona i Elec-
tra ha fet de Clara Segura la seva ac-
triu fetitxe.
 
TOT TERRENY / Talent tot terreny i po-
livalent, també la gran pantalla ha 
reconegut el seu treball. En els úl-
tims premis Gaudí, es va penjar per 
segon cop el de millor actriu secun-
dària per Tots volem el millor per a ella, 
de Mar Coll (el 2010 el va guanyar 
per Les dues vides d’Andrés Rabadan).  

postres; No et moguis i la sèrie de TV-3 
Vinagre. «Em sento molt còmoda en 
la comèdia perquè trec la part més 
ridícula de mi», ha declarat sense 
embuts.  
 La versatilitat ha estat una cons-
tant en una actriu que ha afrontat 
sempre amb solvència un ventall in-
terminable de registres en teatre, ci-
ne i televisió. Alejandro Amenábar 
la va posar al mapa nacional amb 
la seva participació a Mar adentro, el 
drama de Ramón Sampedro, i tam-
bé ha treballat en folms com Cenizas 
en el cielo, Spanish movie, Tres metros so-
bre el cielo o Una pistola en cada mano. 
 
ENERGIA I PROXIMITAT / Ha estat, però, a 
les platees on millor ha pogut explo-
tar la seva energia i proximitat. Tot 
el magnetisme que emana d’una do-
na vitalista. «M’agrada viure amb in-
tensitat», afirma. 

 Segura havia de tornar a buidar-
se i estremir el públic en l’aplaudi-
da i maratoniana Incendis, la tragè-
dia de Wajdi Mouawad que Broggi 
va convertir en un dels seus princi-
pals èxits, però la seva nova materni-
tat va suspendre la reposició. Caldrà 
esperar per tornar-la a disfrutar llui-
tant sobre l’arena, com a gladiado-
ra de la quotidianitat o com a heroï-
na clàssica. Encara que sí que ha apa- 
regut recentment a la minisèrie de 
TV-3 Descalç sobre la terra vermella, so-
bre la vida de Pere Casaldàliga.
  Rialles i llàgrimes han acompa-
nyat la carrera d’un talent tan eficaç 
en la tragèdia com en la comèdia, 

Clara Segura ACTRIU FERRAN SENDRA

i fins i tot en el teatre musical dels 
seus inicis. Llicenciada en Art Dra-
màtic per l’Institut del Teatre i titu-
lada en solfeig, cant coral i piano, va 
donar bona nota de la seva formació 
en musicals com El somni de Mozart 
o Un cop més... una mica de música, de 
Daniel Anglès i Manu Guix. 
 El seu nas de pallassa va aparèi-
xer en sèries com Aída i Porca mise-
ria i obres com l’enginyosa Ets aquí?, 
de Javier Daulte, que li va suposar 
el premi Margarida Xirgu el 2005. 
Amb Bruno Oro (el seu amant a La ro-
sa tatuada) va formar la companyia 
Total Memos i junts van disparar les 
riallades amb Nena, maca, per favor, les 

 «El teatre va directe a les tripes i 
el cor», sosté la protagonista d’una 
trentena de personatges que sempre 
ha defensat amb mestria. I és que als 
seus múltiples jos ficticis Segura in-
sufla una honestedat i proximitat 
que facilita la identificació de l’es-
pectador. «No s’ha de forçar l’emo-
ció», ha declarat, partidària de dei-
xar fluir els sentiments, a vegades 
amb contundència i altres més sub-
tilment, per destil·lar veritat en tota 
la vestimenta que porta. Un ofici ca-
maleònic per al qual ja es va comen-
çar a preparar en la infància. «De pe-
tita m’agradava molt tot el que tenia 
a veure amb les disfresses o el circ, en 
muntava un amb el meu germà». La 
nena es va fer gran i va complir els 
seus somnis. Avui se la rifen perquè 
es disfressi. H  

«El teatre va directe 
a les tripes i el  
cor», sosté la 
protagonista  
de ‘La rosa tatuada’
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