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La vida no és un conte bonic. Tam-
poc per a la dramaturga i directora 
Marilia Samper (São Paulo, Brasil, 
1974), que s’ha mirat al mirall en 
la seva primera incursió en la co-
mèdia: Petits monstres, que s’estre-
na avui a La Villarroel. «He escrit 
aquesta història per riure’m de mi 
mateixa», diu. Li ha sortit un irreve-
rent i corrosiu retrat generacional 
en què ha abocat tota la seva mala 
llet i ironia. La crisi dels 40, en bo-
ca d’un personatge desubicat, anti-
social, gamberro... Anna, una artis-
ta conceptual que, amb els 40 a la 
cantonada, no pinta res (està sense 
feina, sense parella, sense casa...). 
Ha decidit baixar d’un món que gi-
ra en una altra òrbita. 
 L’actriu Vanessa Segura es fi-
ca en la seva pell disparant una 
excel·lent vis còmica. L’acompa-
nyen Marta Aran o Mireia Piferrer i 
David Vert o Jordi Andújar, segons 
les funcions. Samper dibuixa la 
protagonista escopint tots els seus 
monstres: pors, obsessions, para-
noies... «La seva vida de merda». 
L’únic reducte salvador, on juga fe-
liç amb les seves il·lusions, és l’ha-
bitació a la casa paterna on viu. Pe-
rò apareix la seva germana Marta, 
la seva antítesi. Pragmàtica, asse-
nyada i conformista, amenaça de 
destruir el seu idíl·lic refugi: pensa 
tornar també a la dolça llar després 
de trencar amb el seu nòvio. 
 Anna és Marilia Samper. Marta, 
també. «Tinc coses de totes dues. 
El meu motor és la necessitat d’ex-
plicar alguna cosa que em toqui a 
nivell personal. Estava passant la 
crisi dels 40 i la meva visió del món 
era tràgica. Fins que vaig comen-
çar a medicar-me i vaig adoptar 
una perspectiva amb més humor», 
revela l’autora de L’ombra al meu cos-

l’autora, de mare brasilera i pare an-
dalús, i establerta a Barcelona des 
del 2001. 
 «Ens hem omplert el cap amb 
fantasies d’autorealització, quan els 
nostres pares i avis l’única cosa que 
necessitaven era sobreviure», afe-
geix Samper. La seva, escup, és una 
generació de «desgraciats». «¡Ens 
han enganyat!». H 33 Gamberra 8 Vanessa Segura interpreta Anna a ‘Petits monstres’.
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tat i directora de Pulmons. 
 Fa uns anys, recorda la creadora 
de la peça, una dona de la seva edat 
era tota una senyora, amb una casa 
i fills. «Jo vivia com una noia de vint. 
Em produïa una sensació de desen-
gany el desajust entre el que havia 
d’haver aconseguit i el que realment 
era. Sovint hi ha un abisme entre el 
que somio i la realitat», argumenta 

El riure del desencant 
La dramaturga i directora Marilia Samper es riu de si mateixa 
a ‘Petits monstres’, un retrat àcid i irreverent de la crisi dels 40 

DOBLE ESTRENA A LA VILLARROEL

‘La pols’, un 
pertorbador dol 
pel pare mort

33 Després de l’èxit aconseguit a 
la Sala Flyhard, el cicle off de La 
Villarroel acull els dimarts i dime-
cres La pols, obra de Llàtzer 
Garcia, interpretada per Guillem 
Motos, Laura López i Marta Aran. 
L’inici és d’impacte: a Jacob li co-
muniquen per telèfon que el seu 
pare ha mort. Dos minuts des-
prés, se n’oblida i ni tan sols l’hi 
comunica a la seva germana. 
N’arma una de grossa, és clar. «El 
fet desencadenarà els retrets, les 
contradiccions i tota la hipocresia 
al voltant d’un moment tan impor-
tant», explica l’autor d’un pertor-
bador retrat familiar. 
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