
Ambun somriure càlid i generós sempre disposat a treure cap, aquesta actriu
catalana ens ha fet riure, imolt, en sèries com ‘Aída’, però també plorar, tenir l’ai al cor,
i un nus a l’estómac durant hores a pel·lícules com ‘Mar adentro’
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Laminutera li roba algunsminuts a les tres.
Dins del local de La Perla 29, al barri barceloní
deGràcia, la vida, la de veritat i la dementida,
bull. L’equip acaba d’engolir un plat demacarrons
que algú ha cuinat i que té una pinta deliciosa.
Xerren, fan broma. Algú ha portatmaduixes per
postres. Se les reparteixen. Sembla que el tòpic
funciona. Que aquesta companyia de teatre és
una gran família. I que aquest espai és la seva
segona llar.

I aleshores arriba ella, ambun somriure enorme
que comença a lamirada, que regala als com-
panys, afectuosa. Els saluda i inunda d’energia
positiva elmenjador improvisat. De lamateixa
manera que fa amb els personatges, a qui, amés a
més, els infon honestedat. I tambémolta proxi-
mitat, la que fa que ens sentim reflectits en un
gest, en una reacció, en unmoviment de cap.

Clara Segura (Barcelona, 1974) deixa la jaqueta,
es col·loca un nas de pallasso i assegura que així,

del no-res, pot intentar plorar per fer la foto. “És
unamica un símbol de lameva professió, perquè
en el fons el que faig és creure’muna ficció que de
vegades pot ser alegre per al personatge i d’altres,
dramàtica”. Tot i que els ulls entremaliats de
Clara Segura fan sospitar que, potser, només
potser, el quemés li agrada és la comèdia. “Hi
estableixo una connexió especial. És el gènere en
el qual sento que emflueixmés l’energia”. També
el que li permet saber de immediatament si l’obra
rutlla o no rutlla. “Estic pendent contínuament
de la reacció del públic. Sé qui està adormit, qui
s’avorreix, qui està inquiet, fins i tot qui ha anat a
comprar a El Corte Inglés abans, perquè veig les
bosses”. I això que tot està a les fosques.

Comuna domadora, aquesta actriu sap quan ha
de tenir cura de les emocions, ambdelicadesa,
perquè tímides i pures, a poc a poc, apareguin
en unmoment determinat. D’altres, en canvi, les
empeny, però només unamiqueta.Només ella sap
quin és l’equilibri, la fórmulamàgica per fer-nos
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cargolar de riure, coma la sèrie de televisióAída,
o aconseguir posar-nos l’ànima en suspens, coma
Mar adentro. “És una qüestió de respiració, de no
tenir prejudicis, de no pressionar l’emoció, per-
què ésmolt delicada. Commés vulguis forçar-la,
menys apareixerà. Coma actor, has d’estarmolt
obert perquè les coses puguin passar”.

De vegades, quan li toca fer tragèdia –i n’ha fet
unes quantes i de les grosses– sense poder evi-
tar-lo, s’emporta a casa a sopar els personatges,
compotser fan elsmetges amb algun pacient,
o els periodistes amb algun tema complicat.
“Amb la comèdia ésmoltmés fàcil allunyar-te
del paper. No sedimenta tant amb el drama, es
quedamés a la superfície”. Tot i que sempre tots
els personatges que representa als escenaris o
als platós els connecta amb la realitat. “Surts al
carrer, ensopegues ambunamirada i t’adones, de
sobte, que és lamirada que necessites per al teu
personatge. El teatre és estar en connexió con-
tínua amb la vida”.s

dona,que interpreta
Segura, aqui als
quinzeanys li prenen
unfill. Perprepararel
paper, la companyia
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