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Clara Segura –a la seva darrera obra, Antonietta Tiberi– a prop de l’Institut del Teatre, on fa classes. “De vegades pregunto als meus alumnes: ‘Ja teniu temps per fer coses que us facin

CLARASEGURA, ACTRIUF
ins a les primeres fi-
les arriba l’aroma del
cafè que Clara Segura
prepara a escena. Con-
vertida en Antonietta

Tiberi, aquesta mare de sis fills,
dona fascinada per Mussolini,
amb una existència monòtona i
rutinària, de la qual desperta
quan coneix en Gabriele, un ho-
mosexual perseguit per l’esta-
blishment. Clara Segura i un es-
plèndid Pablo Derqui interpre-
ten l’emotiva obra d’Ettore Scola.
Una giornata particolare, a la Bi-
blioteca de Catalunya. Donen vi-
da a lamateixa parella que un dia
van ser Sophia Loren i Marcello
Mastroianni o Josep Maria Flo-
tats i Anna Lizaran.

Com pot confondre, l’Anto-
nietta, el feixisme amb la segu-
retat?
Per la ignorància. L’Antonietta,
com tantes altres dones de la se-
va època, no té resmés on agafar-
se que allò que li dicten. No les
van formar, no van poder estu-
diar. El 1938 això era el pa de ca-
da dia... La inseguretat econòmi-
ca la volen pal·liar pensant “no
perdem els valors”.

I quins valors!
Al voltant de Mussolini hi va ha-
ver una fascinació absoluta. Era

un home molt teatral, gesticula-
va, els atrapava. Era un gran ac-
tor, molt vehement! Estic llegint
la biografia de Petacci i ho vaig
entenent.

Clara Petacci el va seguir vo-
luntàriament per morir amb
ell, suposadament per amor.
Pobra Clara! Un dia d’abril del
1932 es va trobar amb Mussolini,
que conduïa el seu Alfa Romeo, i
es va quedar sense respiració. La
relació va durar tretze anys. La te-
oria d’un dels nebots de Petacci
és que ella també era una espia
doble i que el govern italià reté,
encara avui, unes cartes de la Cla-
ra Petacci que comprometrien
fins i tot la seguretat nacional.

A l’obra, l’Antonietta, vostè,
s’enamora d’un homosexual.
Això ens passa, coneixes una per-
sona i fins que no saps la seva ten-
dència sexual... El que li dóna
confiança a ella és, precisament,
que en Gabriele la tracti sense
tensió sexual i això és fascinant.

I a la inversa.
Mastroianni –i en Pablo– són
grans seductors i arriben a la ma-
teixa conclusió: “No m’esperava,
a hores d’ara, conèixer una dona
així”. Ella queda absolutament
atrapada perquè mai un home
l’ha tractat així, li ha preguntat
com se sent o què pensa... el seu
marit és un cràpula amb unmunt
d’amants.

Quina escena de sexe da-
munt de la taula. Difícil, oi?
Molt, perquè és una relació molt
complexa: dona hetero i home
homosexual s’estimen. Per a ella
representa un pas bestial, atre-
vir-se a decidir que vol estar amb
aquest homede lamaneramés ín-
tima possible. Després d’anys
d’una existència grisa, de dona
submisa, servil i fidel...

Va tornar a veure la pel·lícu-
la de Sophia Loren?
La tenia al cap i vaig preferir no
veure-la perquè no m’interferís.
Sabia que compararien.

Però dóna perfectament el
prototip, dona mediterrània,
mamma italiana, físic generós.

Això diuen, en fi. A mi, com a la
Loren, el que m’agrada és gaudir
cap a fora, ser expressiva amb tot
el meu cos, no quedar-me les co-
ses dins d’aquesta bateta d’estar
per casa. Explotar.

Posats a dir: jo li veig alguna
cosa d’Anna Magnani.
Doncs miri, una vegada, en una
botiga de Roma vaig comprar un
pòster d’ella. En elmoment de pa-
gar, l’amo em va mirar: “Ets tu!
La seva filla? La seva néta?”

El primer paper de la seva vi-
da, un Lorca. La minyona es va
posar malalta.
Sí, i em van treure a mi! Després
vaig encarnar una dona un dia
abans de sortir de la presó i vaig

NÚRIA ESCUR

l’entrevista

“Respectoqueunactor entri en
política,peròaminom’enxamparan”
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ESTRÈS,
HUMORI
‘GIORNATA’
No es prodiga gaire.
Resulta difícil trobar
una estona entre les
hores de teatre, les clas-
ses per a l’Institut del
Teatre –a la motxilla
plàtans i aigua– i els
seus dos fills, en Martí,
de cinc anys, i en Lluc,
de tot just nou mesos.
La Clara va néixer en

una família amb humor
incorporat. Àvia murcia-
na, coples. Moltes hores
estudiant piano. Acaba-
da de matricular a Histò-
ria de l’Art va decidir
llançar-se a la piscina de
la interpretació.
Encara que tingui el

Margarida Xirgu,
l’Ondas, el Gaudí, la Cla-
ra, als antípodes del di-
visme, prefereix transi-
tar pel món real. Pel
carrer la continuen reco-
neixent pels seus papers
hilarants a Vinagre. Una
vegada una senyora la
va identificar en una
platja nudista i es va
entossudir a presentar-
li, in situ, el seu marit.
No li agrada el fan

invasiu, prefereix aquell
que li va deixar escrit:
“Feia anys que no reia
d’aquesta manera” o
“M’heu regalat oxigen”.
A Una giornata... el re-
gistre és un altre, de
vegades contingut, d’al-
tres explosiu. La Clara,
a la italiana.

R
esulta que elMiniste-
ri d’Agricultura s’ha
gastat el que no està
escrit –i no ho està

perquè no se sap amb certesa la
quantitat, encara que tot apun-
ta que podria ser més d’un mi-
lió d’euros– per adquirir els
drets d’imatge del gran Rafa
Nadal. L’objectiu és, diuen, pro-
mocionar els aliments d’Espa-
nya a l’exterior sota el lema
“Nascut a Espanya, admirat a
la resta del món”.
Per més que mirin de trobar

el punt d’intersecció entre els
mons del genial tennista i de la
ministra d’Agricultura, Isabel
García Tejerina, els costarà de
trobar-ne un altre que no sigui
la terra. No pas aquella on se
sembrenpatates, naps o cols, si-
nó aquella altra en la qual,men-
tre s’acomoda els calçotets, el
manacorí és capaç de tombar
l’adversari més àgil amb el seu
musculat braç esquerre i asso-
lir tots el rècords que es pu-
guin imaginar.
Es va fer pública la notícia

pocs dies abans que una vinte-
na dels xefs més prestigiosos
del planeta es reunissin di-
marts a Sant Sebastià per de-
fensar la salut dels mars i una
pesca raonable. Van arribar
des de diferents racons del glo-
bus. No van dubtar a fer un fo-
rat a les agendes, com ho fan
tantes vegades, per col·laborar
desinteressadament en una
causa solidària.
Atesa la coincidència, ens

preguntem si, de cara a una fu-
tura campanya, no seria bona
idea que el ministeri apostés
per aquests cuiners que també
són coneguts fora per promo-
cionar les coses de menjar.
Ells, amés, potser podrien sug-
gerir-los unes quantes causes
justes a què dedicar una quanti-
tat de diners com els que s’han
destinat a comprar les imatges
de l’excel·lent esportista. De
passada, si algú els pregunta so-
bre la riquesa d’aquests ali-
ments que cal promocionar,
aportarien tots els detalls. I nin-
gú no tiraria pilotes fora.

El que em va agradar
del restaurant de Daniel
Ovadía, a DF, és la infor-
malitat i les ganes de
divertir-se que inspira.
Propostes sense etique-
tes on tot s’hi val, plats
deliciosos amb un fil
conductor com Mèxic i
sense academicismes
aparents. Plats saboro-
sos com el khao soi de
huitlacoche, noodles
cruixents i suaus, pollas-
tre, coriandre, germinat
de soja, ceba morada,
llimona groga. Només
apte per a golafres.

facin feliços?’”
ROSER VILALLONGA

estar mesos visitant Can Brians.
Però el primer paper remune-
rat... tenia sis frases! I Lorca és
una espineta clavada.

Em sembla que vostè deu ser
de les que s’amaguen quan hi ha
un photocall.
Buf! Si pogués, els evitaria tots i
fugiria. Esclar que, en el fons, de-
pèn de l’actitud: hi vas, somrius,
et poses unes mitges perfectes i
t’esperes. Però és artificial, sí.

La vanitat no és només patri-
moni del seu gremi.
Al cinema,més. Quan graven tots
es creuenmolt importants i quan
ja han fet la seva coseta et miren
–pobre actor– i et diuen “au, ara
surt aquí i no fallis”.

Cal plantar-se.
Jo, al cinema, he trobat jerar-
quies molt més estrictes que en
teatre... I absurditats: “Quan sur-
tis del camerino et passarà a reco-
llir el xofer”. Recordo el contrast
que vaig sentir en tornar d’unes
actuacions amb en Bruno Oro
per pobles gairebé sense nom,
canviant-nos de roba dins del cot-
xe, i passejar l’endemà sobre la
catifa vermella del Lido venecià.

Per Mar adentro. Què li ha
quedat d’aquella experiència?
Coses molt boniques de la feina
que vam fer en equip i agres de

l’impacte posterior. Vaig desco-
brir que el cinema és una indús-
triamolt cruel: vals només en fun-
ció del que cobres. T’aparten per-
què surti un altre a la foto, en fi.

Alguns s’han acostumat a as-
sociar-la només amb el registre
de l’humor, a l’estil Vinagre.
Prefereixo la tragicomèdia. No
tens por del ridícul. Ami, a la tra-
gèdia, m’hi falta alguna cosa... i
això que no em costa plorar. Però
trobo a faltar un bon musical.

Bona relació amb el mirall?
Elmirall i jo som amics a estones.
Veig la dificultat del pas del
temps i la pressió que ens impo-
sem les actrius.

Per què es flagel·len tant?
Perquè el mercat és molt cruel.
Compares amb aquella de la teva
edat que és molt més prima, co-
mences a fer règims i cirurgia
plàstica fins que deixes de ser tu.
Jo defenso l’expressió de lameva
cara, i a qui no li agradi...

Acabem de saber que Juanjo
Puigcorbé va segon per la llista
d’ERC. A vostè algun partit li
ha proposat alguna cosa?
Sí, però m’hi he negat. Jo aniré a
les manifestacions que cregui
convenient, a títol personal, res-
pecto que un actor entri en políti-
ca, però a mi no m’enxamparan
amb carnet de partit. No em caso.

Comes pot combatre elmenys-
preu governamental a la cultura?
A la cultura no la rebutgen, la te-
men. Suposo que volen que cada
dia l’ésser humà sigui més dirigi-
ble i menys lliure.

Va pensar a anar-se’n a l’es-
tranger i somia amb obres de
Calderón.
Per descomptat. I Lorca! I Valle-
Inclán! No vull un país on només
hi hagi una cultura nacional.

Suposem que surt a escena i
a les butaques només hi ha set
persones.
Comença un treball de seducció.
Penso: “Hi anirem junts, no us re-
galaré res, sóc aquí i sé que sou
pocs, però intentaré que us sen-
tiu còmodes”. Sensació preciosa i
dura. Zen, gairebé.

Ho ensenya a classe?
Els meus nois tenen tanta infor-
mació que igual s’obliden de mi-
rar un colom que menja.

Això seu és nostàlgia
Potser sí. El nostre disc dur no
era tan ple, però per això tampoc
no estava tan intoxicat. La feina
d’actor és molt sensorial i ells, a
vegades, no senten,miren una pan-
talla. Aquesta societat de la pressa
ens està anestesiant a nivell emoci-
onal, la nostra feina és tot el con-
trari, és despertar les emocions!
Quanta gent veus pel carrer plo-
rant?Quanta rient? El dolor l’ocul-
tem, fins i tot en el part.

Lanostra societat està desna-
turalitzant l’ésser humà?
Per això una llàgrima que cau so-
bre un rostre arrugat és superior
a qualsevol altre pla. En aquest
país ens demanen que ens unifor-
mitzem: totes primetes, totes
igualetes… Doncs no. Mirin les
companyies de teatre alemanyes!
Una senyora amb quilos surt en
roba interior i a ningú no se li
acut qüestionar-la.

Com hem d’imaginar l’home
que comparteix la seva vida?
És productor musical. Quan no
hi havia nens pel mig buscàvem
lamanera poètica de coincidir, te
n’anaves a Lisboa, t’escapaves.
Després t’acabes recriminant l’ab-
sència. Però jo estic encantada
d’haver trobat pel camí una per-
sona tan noble i respectuosa.
M’ha ensenyat a reivindicar la
sensibilitat. No és patrimoni fe-
mení: noméshi ha persones sensi-
bles o pedres.

Què li resulta més difícil que
una escena de sexe?
La frivolitat. La impunitat em fa
més vergonya que una escena de
sexe, que, al final, és un diàleg.
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Rafa Nadal promocionarà els aliments d’Espanya
MARC ARIAS / ARXIU

“En aquest país ens
demanen que ens
uniformem: totes
primetes, totes
igualetes... Doncs no”

Pilotes fora

CHEF DEL NOOR (PRÒXIMA
OBERTURA A CÒRDOVA)

“Aquesta societat
de la pressa ens
està anestesiant;
el dolor l’ocultem,
fins i tot al part”

el gust és meu
CRISTINA JOLONCH

una taula per a...


