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Escenes
‘CORBACHO 3G’

Un monòleg humorístic per
a l’era de les xarxes socials.
A la sala Barts, del 19 al 29
de desembre

‘FUM’, DE PAU MIRÓ

Dues parelles queden
tancades en un hotel durant
una revolta. Al TNC, del 18
de desembre al 26 de gener

NÚRIA JUANICO

La Serafina és una dona d’ex-
trems, que està impregnada
d’una essència mediterrània
molt forta. Com ha repercutit
aquest tret a l’hora de constru-
ir el personatge?
Itàlia és molt present en tota
l’obra i això m’ha ajudat força,
perquè per a mi sempre ha estat
una font d’inspiració. De fet, el
deix sicilià de la Serafina de se-
guida se’m va fer familiar, so-
bretot perquè em vaig identifi-
car amb la seva part impulsiva.
A l’escenari hi tenen lloc esce-
nes característiques del sud
d’Europa: veïnes xafarderes,
discussions al carrer en què
s’escridassa la filla... Tota aques-
ta expressivitat m’ha permès ju-
gar a un doble joc, perquè m’ha
acostat al personatge i m’ha ser-
vit de màscara.

L’obra transcorre a finals dels
anys 40 en un petit poble prò-
xim a Nova Orleans. Aquesta
distància física i temporal és
un obstacle per a l’espectador?
La Serafina no pot assumir que
el seu gran primer amor s’ha
trencat, i per això decideix viu-
re en el passat i mantenir viva la
imatge idealitzada del marit. Té
un problema personal i emocio-
nal, perquè continua enamora-
da del seu home. L’empremta
que et deixa el primer amor és
immensa i igual per a tothom.
És indiferent l’època en què es
visqui. Ara bé, en termes soci-
als no sé si les coses són gaire di-
ferents avui dia. Encara accep-

“L’EMPREMTA QUE ET DEIXA EL PRIMER AMOR ÉS
IMMENSA I IGUAL PER A TOTHOM; TANT LI FA L’ÈPOCA

EN QUÈ ES VISQUI”
ACTRIU LA FORÇA ESCÈNICA DE CLARA SEGURA CONTINUA BEN VIVA. L’ACTRIU ES TRANSFORMA EN UNA DONA
IMPULSIVA I ENÈRGICA A ‘LA ROSA TATUADA’, UNA OBRA DE TENNESSEE WILLIAMS. LA SERAFINA, VÍDUA PERÒ

ENCISADA PER UN HOME ATRACTIU, TREPITJA L’ESCENARI DE LA SALA GRAN DEL TNC

tem que un home vidu es casi de
nou. En canvi, no sé si les dones
tenim aquesta llibertat social
per refer la nostra vida.

Com a actriu, què implica in-
terpretar personatges tan
forts i amb tanta presència
dalt de l’escenari?
A nivell personal, és un desgast
més gran perquè sé que he de
sostenir el pes de l’obra. Afortu-
nadament, no faig l’espectacle
jo sola sinó que hi ha una xarxa
d’actors i les seves interrelaci-
ons amb la Serafina m’ajuden
molt. Suposo que també tinc un
mecanisme de defensa per no
haver de carregar-ho tot sobre
les meves espatlles.

Com es prepara una obra que
combina la tragèdia grega, el
drama i la comèdia?

Això no es pot enllestir fins que
no arriba el públic. Als assaigs sí
que intueixes quin gènere estàs
representant, però no saps
quanta estona necessitarà l’es-
pectador per somriure. La grà-
cia és descobrir-ho amb el pú-
blic i anar adaptant el muntatge
a partir de les seves reaccions.

Tennessee Williams va escriu-
re el paper de la Serafina per a
l’actriu Anna Magnani, que el
va interpretar el 1955. ¿T’im-
pressiona ocupar el seu lloc?
Sí, perquè és una actriu que
sempre que l’he vist m’ha im-
pactat molt. Sobretot per aquest
coratge i aquesta valentia a l’ho-
ra d’interpretar que també tenia
l’Anna Lizaran. De sobte van
d’un extrem a l’altre sense cap
mena de problema. Experimen-
tar això és fascinant.

Amb quina sensació creus que
marxa el públic quan s’abaixa
el teló?
Sota els efectes d’haver viscut
un viatge pintoresc. L’especta-
dor entra a la llar de la Serafi-
na i en veu les misèries, tot i
que alhora se’n riu perquè s’hi
sent identificat. Al cap i a la fi,
el que passa a les cases de tots
són sempre les mateixes quatre
coses.

Tornes a compartir escena
amb Bruno Oro, que interpre-
ta el paper de l’Álvaro, el pre-
tendent de la Serafina. Com
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PERE TORDERA

ha estat tornar a treballar
amb ell?
Amb el Bruno tot és molt còmo-
de i que ell fes d’Álvaro ha estat
un regal. La complicitat i l’ente-
sa que tenim ens ha ajudat a en-
fortir aquesta connexió que hi
ha entre els dos amants del
muntatge. També ens ha estal-
viat molta feina, perquè l’obra
és llarga i no hi ha gaire temps
per assajar. Les retallades en
hores d’assaig, que són el mo-
ment de creació en què conver-
geixen els equips artístics, van
en detriment dels resultats.

Els últims muntatges que has
representat –Electra (2010),
Madame Melville (2011), In-
cendis (2012)– són força dra-
màtics. ¿Et tornarem a veure
fent comèdia?
Així ho espero! Tinc moltes ga-
nes de tornar a fer comèdia, per-
què trec la part més ridícula de
mi i és on em sento més còmoda.
Però la veritat és que els prò-
xims projectes no són gaire de
comèdia.

Incendis va ser un fenomen
teatral que va marcar la car-
tellera catalana. Fins i tot es
parlava de fer-ne alguna re-
posició. Creus que tornarà als
escenaris?
Encara no hi ha res segur. Però
Incendis per a mi és una debili-
tat i tornaria a fer-la. Tots els
que vam formar-ne part vam
viure una experiència especial.
Aquella història ens va afectar
d’una manera molt potent i ocu-
pa un espai important a la nos-
tra memòria.

‘LA ROSA TATUADA’
TENNESSEE WILLIAMS. DIR.: CARLOTA SUBIRÓS
TNC (PL. DE LES ARTS, 1. BARCELONA)
Fins al 2 de febrer del 2014


