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JUSTO BARRANCO
Barcelona

P
er molts és l’actriu
més important de la
seva generació. En-
fronta amb el ma-
teix èxit una comè-
dia que una tragè-

dia. I ara Clara Segura (Barcelona,
1974), després de triomfar amb In-
cendis i 28 i mig, es fica en un pa-
per més gran que la vida creat per
Tennessee Williams per a Anna
Magnani: des del dia 12 i fins al 2
de febrer serà Serafina delle Rose
a La rosa tatuada, un cant a la vida
dirigit per Carlota Subirós i en el
qual a Segura l’acompanyen el seu
amicBrunoOro, OriolGenís,Màr-
cia Cisteró, Teresa Urroz o Marta
Ossó. En total, 12 actors –vuit
d’ells actrius– per a una història
ambientada a final dels quaranta
on una siciliana emigrada als EUA
es reclou després de morir el seu
marit. I reviu gràcies al desig.

Fa amb el mateix èxit Porca

misèria que Incendis que La ro-
sa tatuada. On busca per tro-
bar registres tan diferents?
La passió em fa aprendre. Es trac-
ta de triar les coses amb el cor,
una cosa que no està demoda però
que crec que s’hauria de fer. Això
em dóna energia per pensar que

puc intentar un paper. A més,
quan t’imposes un repte, et fas
més elàstic. I sobretot el teatre no
el fas sola, sinó ambun equip. Algú
et diu com t’has de vestir, com
t’has depentinar, i uns actors t’aju-
den a saber qui ets per com parlen
amb tu. A La rosa tatuada Serafina
no diu com és, ho diuen els altres.

I com és?
Vital, apassionada, i, quan li passa
el que li passa, desequilibrada. Des-
prés demorir el seumarit s’enterra
en vida. No vol veure que li era infi-
del i diu que com que el seu amor
era perfecte, ha de ser la vídua per-
fecta. Vol encloure les coses perquè
siguin seves, com les cendres del
seu marit, però la supera. I gràcies
a un venedor de plàtans, perquè tot
és molt simbòlic, té una petita em-
penta per alliberar-se d’aquest pes.

En què connecta amb ella?
Diu el que pensa. Se li escapa per
la boca. No pot amagar-ho. No és
freda, calculadora, faré aixòper ob-
tenir això altre. Si alguna cosa s’ha
acabat, s’ha acabat. Si s’enfada,
s’enfada. Si riu, riu. Posa el cor a
les coses, tot i quedevegades li sur-
ten malament. I de vegades bé.

Parla molt del cor.
És un factor comú en la meva vi-
da per bé i per mal. Educacional.
A la meva família, mig murciana
mig catalana, hem estat molt apas-
sionats sempre. Tambémalgrat no-

saltres, perquè això té una part no
tan bonica: tot t’afecta molt. Però
no sé ser d’una altramanera. I con-
necto amb facilitat amb un perso-
natge així més que amb un per-
sonatge que calla.

Serafina recorda molt una
frase d’Un tramvia anomenat
desig, també de Tennessee

Williams: “El contrari de la
mort és el desig”.
Ella és això. Comença a viure
quan torna a sentir desigperunho-
me, per la vida. El més bonic és
que fa un cant brutal a fer l’amor.
Es vanta que ho feia cada nit amb
el seu marit perquè són sicilians,
de sang calenta, no ésBernardaAl-

Clara Segura fotografiada ahir al TNC

Anna Lizaran a El cercle de guix caucasià L’actriu Anna Magnani

“El més bonic és
que el meu
personatge fa
un cant brutal
a fer l’amor”

Magnani, Lizaran,Williams

El Teatre Nacional de Catalunya recupera un cant a la vida

ARXIU ARXIU

Laconsagració
deClaraSegura

L’actriu reviu a ‘La rosa tatuada’ el personatge que
va crear TennesseeWilliams per a AnnaMagnani

]La presentació de La rosa
tatuada ahir al TNC va por-
tar unes quantes sorpreses.
Una, que el director del tea-
tre, Xavier Albertí, va expli-
car que havien descobert que
l’obra havia estat escrita per
Tennessee Williams a Barce-
lona, a l’hotel Colón, en un
mes: la volia escriure perquè
Anna Magnani l’estrenés a
Broadway, encara que al fi-
nal ella no s’hi va atrevir per
l’anglès. La faria en pel·lícula,

per la qual guanyaria un Os-
car. Williams va venir a Bar-
celona per escriure-la lluny
del soroll de Roma, on tenia
massa compromisos socials.
L’altra sorpresa és que Clara
Segura, que té un aire a la
Magnani, la té com a referent
i fa exàmens de consciència
amb ella quan es troba perdu-
da. “En aquesta obra no l’he
pogut utilitzar perquè el refe-
rent ja era massa bèstia, però
a Incendis i d’altres vaig i
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Mucha gente se siente confundida
cuando una frase no termina de la
manera que ellos salchicha.

Si a los ciudadanos se les borrara el
disco duro como al Gobierno y a los
sindicatos, iba a declarar a Hacienda
Rita la Cantaora.

“Vindrà la mort i la rebré amb
recança”. Ja hem acomiadat la
@JoanaRaspall a la catedral de St.
Llorenç de St. Feliu, plena a vessar.

Isaac Rosa Escriptor

He buscado por toda la casa y no
encuentro un ejemplar viejo que
tenía de la Constitución. No sé
cómo interpretar esa desaparición.

#tuitsdecultura Joan Vallvé Músic
@joanvallve

ba. Malgrat que és tancada, diu
que cardar és meravellós. El pa-
per ésmolt gustós. Les dones tea-
tralment no hem parlat mai
d’aquestes coses. El desig de la do-
na es tapava. Ella diu que sap què
és fer l’amor i que si es torna a ca-
sar serà amb un home jove i ple
de passió. No és ximple.

Està exultant amb l’obra.
A Incendis era molt feliç, però
era tan bèstia el món de la guer-
ra que hi havia una cosa que sem-
pre pesava molt encara que fos
alliberadora. La rosa tatuada és
mediterrània.Cridar, acabar a ter-
ra. L’home sempre ha volgut po-
sar les dones en un lloc i nosaltres
també ens volem posar en un al-
tre. No estar sempre estupendes.
M’estreny la faixa, estic grassa...
És meravellós dir-ho en escena
perquè gairebé totes les dones te-
nen aquests problemes.

Com viu que el plataner si-
gui Bruno Oro?
Amb ell he après la comèdia i el
ritme, anàvem pels pobles, ens
venien a veure vuit persones, ens
perdíem amb el cotxe per anar de
bolos perquè som un desastre.
Ens entenem. Sé quan ha acabat i
vol fer una pausa o com connec-
tar quanestemdesconnectats.Au-
xili, no ho fem bé! I ens trobem.

A partir d’ara interpretarà
només protagonistes?
Noooo... A nivell de cost físic i

mental és esgotador un personat-
ge que sosté l’obra. T’agafa una
paranoia, no pots fallar. I això, si
ho fas sempre, és una mica in-
salubre.

La carrega també sentir que
és la gran actriu de la seva ge-
neració?
Tinc un mecanisme de per aquí
entra i per aquí surt, no em vull
posar més pes que el que ja té la
vida. El pes és seduir cada nit.

El teatre és seducció?
És atrapar, com aquell ballarí
que està entre molts i el veus a
ell. Una irradiació malgrat la te-
va pròpia voluntat de seduir, allà
hi ha l’àngel. Hi ha una part acti-
va, has de dir: un, dos, tres, escol-
tin-me; sisplau, els mòbils; senyo-
ra, que s’està adormint... Però una
altra és feeling. Si m’enfado amb
els espectadors perquè estan dis-
persos i em tenso per dir “escol-
teu-me”, és com aquell professor
que crida perquè l’escoltin. El
que no crida i té els nens fasci-
nats representa la màgia de l’en-
canteri.c

Pablo Carbonell CantantLaura Borràs Dir. Inst. Lletres Catalanes
@Carbonellsg@LauraBorras@_isaacrosa

L’informePerejil

E
ls resultats de l’informe PISA han estat interpre-
tats amb un sentiment de flagel·lació que m’ha
sorprès. A diferència del que passa amb les derro-
tes esportives –els perdedors justifiquen el mal

resultat acusant l’àrbitre de prevaricació–, s’accepta l’auto-
ritat de l’informe amb una docilitat sospitosa. De debò és
notícia que Espanya no arribi a la mitjana i que els alumnes
catalans fallin en ciències? Espanya no ha arribat mai a la
mitjana de moltes coses i entre els alumnes catalans hi deu
haver una sensació d’íntim alleujament en comprovar que
les autoritats només han descobert que fallen en ciències (la
qual cosa desautoritza l’informe). A banda d’aquesta xarlo-
tada que classifica realitats incomparables (models asiàtics
i models europeus, peres i kiwis), he trobat a faltar una res-
posta més patriòtica no solament per part del que anome-
nem comunitat educativa sinó de la societat en general. No
som un exemple d’excel·lència, d’acord, però sí una prime-
ra potència en negligència i irresponsabilitat. Si analitzem
la seqüència de catàstrofes educatives induïdes des dels go-
verns postfranquistes, no crec que cap país civilitzat pugui
superar-nos. I hauríem de reivindicar la nostra capacitat de
desconcertar i desmotivar els mestres, d’ofegar-los en
oceans de burocràcia i dinamitar-los la vocació amb doctri-
nes que sempre aconsegueixen distanciar-los de l’eficàcia a
canvi d’hipertrofiar la retòrica especialitzada, de fer creure
als pares que són indispensables sabent que amb prou fei-
nes tenen esma per tirar endavant o sobreviure. Una de les
grans aportacions espanyoles a la civilització ha estat l’esca-
queig. En l’àmbit de la política educativa, l’escaqueig ha
consistit a ajornar les decisions rellevants amb tàctiques de
pirotècnia retòrica que, com a la sèrie Sí, ministre, per-
petuaven l’inoperància a base d’un canvi permanent (i auto-
destructiu) de criteris (és la manera més segura que no hi

hagi criteri).
La responsabilitat

dels polítics en aquesta
matèria és flagrant, tant
com la nostra per haver-
los votat sense llegir mai
la prosa abstrusa dels
programes educatius.
Per això em sembla que
davant d’un atac com

l’informe PISA hauríem d’apel·lar a l’orgull, sentir-nos his-
triònicament ofesos i reivindicar els mèrits del nostre siste-
ma educatiu i contraatacar bé traient les navalles i reptant-
los a una baralla de polígon (amb motos i cotxes tunejats) i
amb estadístiques pròpies. Per exemple: quants alumnes de
menys de catorze anys tenen telèfons intel·ligents i cars als
quals estan enganxats sense cap control, o quants estu-
diants practiquen l’alcoholització sistemàtica de cap de set-
mana, o quin ha estat el deteriorament de l’autoritat dels
professors i del respecte pels alumnes en un sistema que,
permantenir la cultura (i les jerarquies) de l’escaqueig, s’es-
timamés compadir les ovelles negres i els sabotejadors que
defensar la millora i les aptituds de tot el ramat.

Hi ha actrius dotades per a la
comèdia, actrius dotades per al
drama, actrius dotades per als
clàssics, actrius de registres con-
temporanis i actrius, unes quan-
tes, que poden jugar a tot. Capa-
ces de tot. Som davant una d’elles,
Clara Segura és una d’elles. Una
professional tot terreny. No és
que tingui només una gran capaci-
tat d’adaptació a estrats diferents
de la dramatúrgia de tota època i
to, sinó de trametre la certesa
–l’arma més cobejada per a qual-
sevol director– que el resultat
serà òptim. Poques persones ofe-
reixen sobre les taules aquesta
garantia. Són, però, les que perdu-
ren. Enyorem Anna Lizaran, i
podríem començar a fer compa-
rances. De tota manera no cal, ja
que, en aquest cas, arribaríem a
l’equiparació d’una idèntica i sin-
gular intel·ligència teatral. I l’ins-
tint d’un saber estar a l’escena,
que dirien els cursis.

En qualsevol cas, Clara Segura

està inscrita ja en la nostra memò-
ria a curt termini, per tal com
assumeix invariablement altes
notes en les seves aparicions re-
cents a la nostra cartellera.
Recordem la seva impressio-

nant revolta a l’Antígona que diri-
gí Oriol Broggi en una peça de fa
dos febrers, la seva doble interpre-
tació, filla i mare, en aquell Incen-
dis del libanès –nacionalitzat cana-
denc– Wajdi Mouawad al qual
vam acudir amb la prevenció que
ens havia dotat el Litoral del ma-
teix autor; aquella Segura va con-
tribuir de manera fonamental a
revertir totes les nostres cauteles.
La recordem igualment en l’ar-

ravatament fellinià –també de
Broggi– de 28 i mig, on brillava
enmig de la llum, elevada sobre
un elenc potentíssim gràcies a la
força d’una actuació sense espai
per a la més mínima apatia. Les
nostres sensacions no són noves.
Ja el 1998, han passat quinze
anys, la celebràvem a Petita mort,
de David Plana, on executava una
esplèndida gimnàstica en el canvi
de registres. “De gata maula a
barruda, de tímida a batalladora”,
narràvem, això és, auguràvem.

Capaçde tot

MARC ARIAS

No som exemple en
excel·lència educativa
però sí una potència
en negligència

Joan-Anton Benach

miro Roma o altres pel·lícu-
les d’ella: tan segura, tan
convençuda, aquella gene-
rositat tan bèstia... Un altre
referent per a mi, que desa-
fortunadament ja no hi és,
és la Lizaran. Era i és, per-
què de vegades penso en
ella i com ho faria. Era una
pallassa i una gran dramàti-
ca, tot fet des d’un lloc po-
tent i apassionadament
desinteressat, que és el que
la feia tan gran. També li
van proposar aquest paper
però no el va fer, potser
per edat”.
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