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Clara Segura: per què ens agrada? 

En el país dels passos enrere i 
del passar pantalles sense sa-
ber com s’acaba el joc, tenim 
uns Premis Nacionals de Cul-
tura que semblen, ja, d’un pa-

ís amb tots els ets i uts. Cada any la llis-
ta de guanyadors ens dóna una alegria. 
Aquest curs el premi a l’actriu Clara Se-
gura m’ha semblat un enorme encert. 
Arran del guardó, he reflexionat sobre 
per què ens agrada tant la Clara Segura.  

Perquè entén els personatges. Perquè 
la millor actriu és la que no ho sembla. 
Perquè no veus mai la Clara, i mira que 
surt a llocs... Per què tant t’emociona 
amb Incendis com et fa riure amb Ets 
aquí? Perquè és una tràgica insuperable 
amb La rosa tatuada o t’enamora sent 
Madame Melville. Perquè sap ser una 
pallassa al costat de Bruno Oro o et cap-
tiva, seductora, com la Sophia Loren 
d’Una giornata particolare. Perquè cla-
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va les frases i les mirades. Perquè diu 
sense afeccions. Perquè no sobreactua a 
la pantalla. Perquè arriba sempre a l’es-
pectador. Per la contenció. Per la veritat 
dels seus silencis. Per la gestió dels sen-
timents. Per la seguretat en la passió. 
Perquè dubta com ningú. Pel to de la 
veu. Perquè no crida mai. Perquè no ne-
cessita modular per ser expressiva. Per 
una llengua exacta, lluny del català xa-
va que sovinteja en sèries i escenaris. 
Perquè sap triar els personatges que li 
convenen. Perquè no va de diva per la vi-
da. Perquè ha tingut, al teatre, al cinema 
i a la tele, directors molt bons. O, senzi-
llament, ella els ha fet millors. Perquè 
tant en la normalitat de Porca misèria 
com en la vida oculta de Nit i dia hi ha 
sempre versemblança. Perquè, als qua-
ranta-i-pocs, ja és La Segura. Com ho 
van ser La Xirgu o La Lizaran. Com ho 
són L’Espert, La Sardà o La Vilarasau. 

La fal·làcia de la nova política 

La nova política no la veig per 
enlloc. Ni tan sols em sembla 
nova. Ni aquí ni allà. En la ne-
cessitat malaltissa per etique-
tar-ho tot, hem vist que sorgi-

en uns partits que no eren al mapa, que 
es treien la corbata, que aprofitaven les 
hores gratis de tele, que manegaven el 
Twitter amb gràcia i, patapam, li hem 
plantificat un nom: la nova política. Més 
enllà de la gesticulació, però, s’assembla 
molt a allò de sempre. És a dir, als ma-
naments que fa anys que coneixem. Bus-
caràs el poder per damunt de tot, col·lo-
caràs els amics així que en tinguis opor-
tunitat, pensaràs en el partit per davant 
de la gent, diràs sempre que ho fas tot en 
nom del poble i, sobretot, mantindràs 
l’ego per davant de totes les coses. Les va-
nitats dels líders continuen al darrere de 
la majoria dels titulars. Què ha passat a 
Podem en l’última setmana? Què ha se-

parat Pablo Iglesias d’Iñigo Errejón? 
Quins colls s’han tallat? Quants punyals 
porten, ja, a l’esquena? I encara no han 
ensumat el poder...  

Passar del jo al nosaltres és més fàcil 
en la teoria que en la pràctica. Ho expli-
ca bé el llibre Un nou país, una nova po-
lítica, de Mireia Juanola. No és estrany 
que aquest desideràtum de com caldria 
trencar amb tics i vicis de la política de 
tota la vida l’hagi escrit una especialista 
en neuropsicologia clínica. Segurament, 
per arribar a un diagnòstic d’on hem anat 
a raure, calia algú amb un perfil així. Per 
a la transformació cap a un món nou, 
amb una societat més justa i més habita-
ble, amb un sistema menys corcat i una 
ciutadania més propera a les zones de 
comandament, cal alguna cosa més que 
“la nova política” de pa sucat amb oli. No 
hi ha prou veritat en el seu discurs. Tot 
plegat, teatre.  
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Què ha separat Iglesias 
d’Errejón? ZIPI / EFE

Llegeixo a l’ARA que l’higiè-
nic regidor de Palafolls, el 
que troba que l’alcaldessa 
de Barcelona, “en una soci-
etat seriosa i sana estaria 

fregant terres”, ara està trist per cul-
pa d’en García Albiol.  En un programa 
televisiu especial d’aquests d’Alerta 
Digital (dedicat a la possibilitat 
d’aconseguir, pels mitjans que ja sa-
bem, aquesta societat seriosa i sana) 
s’ha queixat que el líder “fa com si no el 
conegués”. I això li dol, perquè resul-
ta que en l’època de l’Albiol fent d’al-
calde a Badalona tenien molta relació. 
Mireu què diu: “L’aprecio molt, he llui-
tat molt a Badalona, tota la meva famí-
lia ho ha fet. El meu tiet netejava la seu 
del partit i s’emportava les banderes i 
les rentava a casa. És indignant”. 

Vejam. Jo fins ara trobava fora de 
lloc que aquest senyor enviés la Colau 
a fregar terres. Però ara ho veig d’una 
altra manera. Ell ve d’una família molt 
neta. El seu tiet netejava la seu del par-
tit. I si netejava la seu del partit, devia 
passar el pal de fregar (també dit mot-
xu o palu per la meva tieta Pura). Devia  
passar el pal de fregar que ell voldria 
encolomar-li a l’Ada Colau. El tiet 
d’aquest senyor era tan primmirat que 
s’enduia les banderes i les rentava a ca-
sa. A la seva rentadora! La bandera 
d’Espanya, la de Catalunya (o potser 
aquesta no) i l’europea potser en re-
mull amb Micolor, perquè no es desco-
lorissin. Les estenia a l’estenedor o a la 
sissí (si volia ploure). Després, les de-
via planxar. Ara entenc, doncs, que per 
a aquest home, enviar a fregar terres 
a algú és enviar-lo a fer la feina dedi-
cada i voluntariosa que feia el seu tiet. 
De fet, per a mi, ara, aquell eslògan del 
García Albiol que tanta angúnia ens fe-
ia ja té tot un altre sentit. “Limpiando 
Badalona”. Segur que en realitat es re-
feria al tiet d’aquest senyor, un home 
netíssim, com hi ha món. 
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