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Marilia Samper estrena a  
la Villarroel ‘Petits monstres’ 

ra quan la seva germana Marta 
(Marta Aran i Mireia Piferrer s’al-
ternen en el paper) es planteja tor-
nar al niu. “Més que la crisi dels 40, 
l’Anna té una crisi existencial. No ha 
encaixat mai en aquest món ni ho 
farà mai”, explica Segura sobre un 
personatge que ha decidit conviure 
amb les seves pors, els seus “petits 
monstres”, que expressa en veu alta 
quan ho necessita malgrat el risc de 
guanyar-se fama d’antisocial. 

Samper reconeix que tant l’Anna 
com la Marta les va crear a imatge 
seva, tot i que, entre bromes, els ac-
tors asseguren que ella s’assembla 
més a l’Anna. “Fins i tot té un perso-
natge al Facebook que utilitza per 
deixar anar els comentaris irres-

ponsables que ara ha abocat en 
l’Anna”, explica Llàtzer Gar-
cia. “L’inconformisme de 
l’Anna i el pragmatisme de 
la Marta és una discussió 
que tinc amb mi matei-
xa”, afirma Samper, 
que proclama no es-
criure mai si no és per 
la necessitat d’explicar 
alguna cosa que l’afec-
ti. “Volia plasmar 
aquesta sensació de des-
engany que tens quan el 
món et cau a sobre i veus 
que encara ets jove però no 
s’han complert els somnis que 
tenies”, diu.  

El retorn de ‘La pols’ 
Petits monstres ha comptat amb la 
col·laboració del dramaturg Llàtzer 
Garcia, pel vessant còmic del seu te-
atre, un terreny que Samper no sol 
transitar. Els dos autors ja havien tre-

L’actriu 
Vanessa Segura 
és l’Anna a 
l’obra Petits 
monstres.  
ISAÍAS FANLO

La Villarroel estrena aquest dime-
cres dues obres que posen sota el fo-
cus les relacions fraternals combi-
nant comèdia i drama: Petits mons-
tres, de Marilia Samper, i La pols, de 
Llàtzer Garcia. Samper ha confecci-
onat una crítica a les convencions 
socials, al pragmatisme de la vida de 
parella i a l’ideal femení, que l’An-
na (Vanessa Segura), la protagonis-
ta de l’obra, trenca amb ironia i 
mordacitat. Ella és una artista con-
ceptual a l’atur i en plena crisi dels 
40 que viu a casa dels pares. El seu 
món, d’un equilibri precari, s’ensor-
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ballat junts a Dos punkis y un vespi-
no, i ara comparteixen cartelle-

ra. La pols arriba a la Villar-
roel després de l’èxit que 

va tenir a la Sala Flyhard. 
A més, Garcia està diri-
gint la versió cinemato-
gràfica de l’obra. 

La pols és un retrat 
dramàtic de les relaci-
ons familiars a partir 

de tres personatges: 
una parella de germans, 

el Jacob i la Ruth, i l’Alba, 
la parella del tercer germà 

(que no apareix a l’obra). Els 
dos germans es veuen enfron-

tats arran de la mort del pare i de la 
incapacitat del Jacob (Guillem Mo-
tos) de comunicar-ho a la Ruth 
(Laura López), ja que, aparentment, 
se n’oblida. Aquesta situació fa sor-
gir tota mena de conflictes amagats 
i retrets que l’Alba (Marta Aran) in-
tenta apaivagar.e

Amor i compassió sota el feixisme

acompanyat, però després hem sen-
tit la necessitat d’alliberar-nos-en, 
de matar els pares”, diu Segura. “No 
podem defugir el referent cinema-
togràfic, però és millor si interpre-
tem des de nosaltres. Jo no em puc 
comparar amb el Marcello”, explica 
Pablo Derqui. 

Un dels reptes del muntatge de la 
companyia La Perla 29 és conse-
qüència de la seva naturalesa com 
a adaptació d’una pel·lícula en què 
el que no es diu és tan important 
com el que es diu i la planificació ju-
ga un paper dramàtic determinant 
a l’hora de comunicar la intensitat 
emocional darrere cada petit gest 
dels actors. En canvi, “al teatre el 
primer pla el fa l’espectador”, recor-

da Segura, i la relació entre “aques-
tes dues persones solitàries” està 
molt poc verbalitzada. Tanmateix, 
es tracta de comunicar “l’amor i la 
compassió” entre dos veïns que es 
fan amics i que, segons Broggi, “van 
a parar al sexe des de la tendresa”. 
La interpretació, afegeix Segura, té 
“un risc emocional”.  

El context històric d’Una giorna-
ta particolare, la violència també 
existencial del feixisme, no és el ma-
teix que el del 2015. “Avui no es tan-
quen els homosexuals en camps de 
concentració, però el feixisme, 
aquell context que estava aniquilant 
el Gabriele, ressona avui perquè en-
cara hi ha prejudicis”, diu Derqui. “El 
feixisme és a l’aire. La part més evi-

dent no, però vivim en una societat 
en què les regles econòmiques i de 
poder que ens regeixen recorden el 
feixisme. No vivim en una democrà-
cia plena i feliç. El nostre model no 
està funcionant”, assegura Broggi.  

‘Incendis’ torna a Barcelona 
Una giornata particolare farà dos 
mesos de temporada a la Biblioteca, 
i després sortirà de gira. L’activitat 
de La Perla 29 seguirà al juny amb el 
retorn a Barcelona d’Incendis, l’èxit 
de Wajdi Mouawad dirigit per Brog-
gi i protagonitzat per Clara Segura 
i Julio Manrique. “La tornarem a es-
trenar el 18 de juny per acabar la 
temporada de la companyia a la Bi-
blioteca”, diu Broggi.

Oriol Broggi dirigeix Clara Segura i Pablo Derqui en l’adaptació del film ‘Una giornata particolare’ 
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Sophia Loren i Marcello Mastroian-
ni van compartir una de les inter-
pretacions més delicades del cine-
ma italià dels anys 70. Sota la direc-
ció d’Ettore Scola, van protagonit-
zar Una giornata particolare (1977), 
estrenada aquí amb el títol Una jor-
nada particular, tot i que tenia més 
a veure amb “una jornada especial”. 
Oriol Broggi manté el títol en italià 
en l’adaptació teatral que estrenarà 
a la Biblioteca de Catalunya l’11 de 
març perquè és “una pel·lícula molt 
especial”. També vol que ho sigui 
l’obra protagonitzada per Clara Se-
gura i Pablo Derqui. “Tot depèn dels 
petits gestos, del que diuen i del que 
estan a punt de dir, de l’artesania de 
l’actor”, explica Broggi.  

Una giornata particolare està 
ambientada a Roma l’any 1938, el 
dia que la ciutat es prepara per rebre 
la visita de Hitler. En un bloc de pi-
sos, tots els veïns surten al carrer 
per veure la desfilada organitzada 
per Mussolini. Bé, tothom no. L’An-
tonietta, una mare de família nom-
brosa, es queda a casa. “Ella és fei-
xista, però no hi va perquè prou fei-
na té a casa”, precisa Broggi. Tam-
poc participa en “l’exaltació 
feixista” el Gabriele, un treballador 
de la ràdio pública italiana represa-
liat per ser homosexual i que no sap 
si serà desterrat o empresonat. “Ell 
no hi va perquè no encaixa; el feixis-
me l’ha exclòs”, afegeix el director. I 
encara hi ha un tercer personatge, la 
portera de l’edifici interpretada per 
Màrcia Cisteró, la societat que con-
trola i jutja els protagonistes.  

“Matar els pares” 
Clara Segura no amaga que l’ombra 
de Sophia Loren i Marcello Mastro-
ianni és molt poderosa. “Els refe-
rents són molt grans i al principi 
han sigut com uns pares que ens han 
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Loren i Mastroianni 
Ettor Scola i el guionista Ruggero 
Maccari van explicar el feixisme 
des de la intimitat d’Una jornada 
particular (1977). La pel·lícula re-
flecteix el pes del totalitarisme. 
Sophia Loren apareix com l’estere-
otip de dona que projectava el fei-
xisme, mare de família i sense ei-
nes culturals d’emancipació. Mar-
cello Mastroianni és el marginat, 
que així i tot es qüestiona els seus 
valors. Tots dos van signar una in-
terpretació memorable, com ho va 
ser la de Josep Maria Flotats i An-
na Lizaran en l’adaptació teatral 
que van dur al Poliorama el 1984.

Present  
“No vivim  
en una 
democràcia 
plena i feliç”, 
afirma 
Oriol Broggi

Clara Segura i Pablo Derqui 
durant un assaig d’Una 

giornata particolare. DAVID RUANO


