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Segura i Oro, 
l’un per l’altre

JOSÉ CARLOS SORRIBES 
BARCELONA

S
ón dos clowns. I dels 
bons. De Bruno Oro era 
una cosa molt conegu-
da, per una trajectòria 

en la qual l’humor i la paròdia, a 
partir de la seva enorme condi-
ció d’imitador, han tingut sem-
pre molta presència. Però a Clara 
Segura, malgrat una comicitat 

també demostrada, se l’ubica en 
una faceta dramàtica que l’ha 
portat al pedestal més alt del tea-
tre català. Però en la que és la se-
va primera direcció escènica, 
l’actriu s’ha encarregat de recor-
dar-nos que ella també s’ho pas-
sa de meravella fent personatges 
estripats i amb continus canvis 
de rols i de vestuari. Probable-
ment igual que quan, per 
exemple, va encarnar una me-

morable Antígona en el clàssic 
de Sòfocles. O fins i tot més. 

Segura i Oro s’han retrobat al 
Romea sis anys després del seu 
últim treball conjunt, i molt di-
ferent, que va ser La rosa tatuada, 
de Tennessee Williams, al TNC. 
Cobertura és una comèdia boja, a 
la qual no li falta el traç gruixut, 
que només persegueix (i aconse-
gueix) que el públic i els ma-
teixos protagonistes disfrutin de 

manera desenfrenada. 
Oro i el dramaturg Alejo Le-

vis, socis en altres aventures tea-
trals, han jugat en el text amb 
una mirada crítica a les xarxes 
socials –per com ens tenen ab-
duïts– i una altra de més senti-
mental al cine, el de l’època 

analògica. Aquesta es desenvolu-
pa a partir de la figura d’un di-
rector argentí amb un sol èxit en 
la seva filmografia, sota l’impa-
gable títol Quiero nadar en tus ojos 
–que el va portar, Déu n’hi do, a 
guanyar l’Oscar–, i que veu com 
la seva carrera s’enfonsa. Men-
trestant, la de la seva actriu, mu-
sa i parella creix cap a la fama, 
no només com a artista, sinó 

com a icona feminista impulsa-
da des de les xarxes. 

 
ESQUETXOS RECUPERATS / Aquest 
embolcall argumental gairebé 
és el de menys. Perquè del que es 
tracta a Cobertura és de deixar 
lliures els seus intèrprets, amb 
la col·laboració del multiusos 
Marc Serra. La seva connexió és 
tan gran que acaben atrapant 
l’espectador més escèptic. 

Així, es palpen sempre les ga-
nes que tenien de tornar a treba-
llar junts i de recuperar, en un 
autohomenatge, alguns esquet-
xos de Vinagre, la sèrie que van fer 
a TV-3 ja fa una dècada i avui 
d’exitosa revisió a internet. Tot i 
que posades amb calçador a Co-
bertura, apareixen la impagable 
escena de la sessió de gimnàstica 
amb el monitor i la seva maldes-
tra alumna –«no vinguis amb ro-

ba de Càritas», li diu– o la de les 
caixeres del súper recorrent la 
platea. Provoquen la rialla com el 
primer dia. Molt més fàcil i amb 
rancis clixés és l’esquetx amb un 
taxista. Però la comicitat i la com-
penetració de Clara Segura i Bru-
no Oro poden amb tot. H

CRÒNICA  La parella desplega tota la seva 
comicitat al Romea amb ‘Cobertura’

33 Bruno Oro i Clara Segura, en una escena de ‘Cobertura’.
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