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ANUNCI
D’acord amb allò que preveu l’Ordenança 
Reguladora del Cementiri Municipal de 
Malgrat de Mar, aquest Ajuntament ha 
iniciat expedient per expedir un títol pro-
visional a favor del Sr. Ramón Campeny 
Cama.
El nínxol es troba ubicat a la secció D, 
número 62, fila 2 del Cementiri Munici-
pal de Malgrat de Mar, i figura a nom de 
Francesc Garangou Garriga.
L’expedient se sotmet a informació pú-
blica durant un termini de 15 dies hàbils 
següents, a comptar de l’endemà de la 
darrera publicació, perquè si puguin opo-
sar els que es creguin amb dret.    
Malgrat de Mar, 6 de març de 2015.
L’alcaldessa,
Signat: Conxita Campoy i Martí.

■ El teatre per a adolescents, nou 
objectiu de La Mostra d’Igualada 

Pep Farrés, que s’estrena com a director de la 26a 
Mostra d’Igualada, aposta per ampliar el públic del 
certamen. Per això ha posat l’objectiu en un públic 
fins ara desatès, els joves de 12 als 16 anys, per als 
quals ha dissenyat un recorregut de deu espectacles, 
començant amb l’espectacle inaugural dels Brodas 
Bros BR2. Un total de 64 companyies passaran per la 
fira de teatre infantil i juvenil, que se celebrarà del 
16 al 19 d’abril. Es faran 117 representacions en 17 
escenaris repartits per la ciutat. Amb 300.000 euros 
de pressupost, aquest mercat d’arts escèniques vol 
ser un aparador i un trampolí internacional tant per a 
grups emergents com veterans, com Comediants, La 
Baldufa o Estaquirot. El pallasso Tortell Poltrona 
estrenarà el càrrec de padrí de La Mostra. 

enbreu

Més de quaranta escriptors de renom analitzaran la 
relació entre la literatura i les ciutats entre el 9 i el 19 
d’abril al Festival MOT de Girona i Olot. Eduardo 
Mendoza, John Lanchester, Cees Nooteboom, 
António Lobo Antunes, Petros Màrkaris, Rafael 
Chirbes i Luis Goytisolo són alguns dels autors 
convidats a la segona edició del festival. La seu d’Olot 
serà la Sala La Carbonera, mentre que la nova 
Biblioteca Carles Rahola serà la ubicació gironina del 
festival. El MOT ha programat conferències amb què 
es vol aconseguir un intercanvi d’impressions entre 
escriptors. Mita Casacuberta, comissària del festival, 
vol que “posin en comú la seva experiència i després 
obrir la conversa al públic assistent”. L’edició de l’any 
passat va aconseguir 2.000 assistents.

■ El Festival MOT de literatura convida 
Lobo Antunes, Màrkaris i Nooteboom
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Perla Batalla canta 
“cançons contra l’imperi”

perquè hi ha molta gent que està pa-
tint per culpa de la desigualtat eco-
nòmica”, explica Batalla, que versi-
onarà en castellà peces de Patti 
Smith, Bob Dylan, Steve Earle i Su-
zanne Vega, entre d’altres. La majo-
ria són d’artistes nord-americans, 
però també n’hi ha de britànics i fins 
i tot del francès Boris Vian. 

“Des d’aquí sempre ens fiquem 
amb l’imperialisme ianqui, i pen-
sem que tots són al mateix sac. Pe-
rò volem reivindicar figures que 
s’han posicionat contra les políti-
ques del govern del seu país”, diu 

Camps sobre el tarannà que mou 
el concert. De la selecció del re-
pertori i de l’adaptació de les lle-
tres al castellà se n’ha encarregat 
Alberto Manzano, poeta, traduc-
tor i biògraf de Leonard Cohen. 
“No són les cançons més òbvies, i 
hem intentat que reflecteixin si-
tuacions diferents”, afegeix Man-
zano, que ha triat peces com Biko 
de Peter Gabriel, Under the gun 
de Kris Kristofferson i Changing 
of the guards de Bob Dylan. “Per 
exemple, Le politique, de Boris 
Vian, parla de les tortures a les 
presons; The United States of Am-
nesia, de Robert Wyatt, de l’ani-
quilament dels indis nord-ame-
ricans, i Broken English, de Mari-
anne Faithfull, està dedicada a 
Ulrike Meinhof”, diu Manzano.  

Corista de confiança de Cohen 
Perla Batalla, durant molt de 
temps corista de confiança de Le-
onard Cohen, no coneixia algu-
nes de les cançons que interpre-
tarà divendres, però d’altres les 
té molt per la mà. “Els arranja-
ments originals dels cors de The 
future els vaig fer jo”, recorda Ba-
talla sobre la cançó de Cohen.  

També coneix perfectament 
The partisan, la versió que el ca-
nadenc va fer de l’himne de la re-
sistència francesa compost per 
Anna Marly. “Curiosament, The 
partisan només la cantàvem en 
els concerts europeus del Leo-
nard”, explica Batalla abans de 
precisar que en les gires del finals 
dels 80 i principis del 90 Cohen 
“tocava en llocs petits als Estats 
Units”. “Els concerts grans eren 
a Alemanya o Espanya. Als Estats 
Units no creuen en l’artista. No-
més creuen en els diners. Cal fer 
molta feina per conscienciar el 
públic”, diu Batalla.e

Perla Batalla interpretarà versions en castellà de cançons de Leonard 
Cohen, Bob Dylan, Peter Gabriel i Patti Smith, entre d’altres. COMEDIANET

La cantant californiana versiona temes 
anglosaxons de protesta al BarnaSants
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“Cada concert, un Vietnam”, diu el 
director del BarnaSants, Pere 
Camps. Fa broma, però alhora vol 
transmetre l’esperit de protesta que 
amara el festival i sobretot el con-
cert Cançons de batalla contra l’im-
peri que protagonitzarà la cantant 
californiana Perla Batalla al Teatre 
Joventut de l’Hospitalet de Llobre-
gat divendres. “Les cançons que in-
terpretaré encara són molt vigents 

BARCELONA
XAVIER CERVANTES 

El monstre que tots portem dins

Gran personatge, el d’aquesta do-
na sense pèls a la llengua que qües-
tiona i es qüestiona, i que passa pel 
filtre de l’humor la decepció que li 
genera el món. Malgrat això, és 
l’única dels tres capaç de somiar 
l’impossible, tot i saber que això no 
cotitza a la nostra societat. D’aquest 
personatge, Vanessa Segura (L’any 

que ve serà millor) en fa una cre-
ació en què la naturalitat i la cre-
dibilitat es donen la mà, a més 
d’exhibir una eficaç vis còmica. 
De fet, ella és qui dóna marxa a 
la comèdia. Ella és l’antagonista 
d’una parella immersa en una 
crisi de parella massa corrent. 
Ella es qui se’n fot de Déu i sa ma-
re. Ella és en qui l’autora ha posat 
el millor de la comèdia, mentre 
que a la Marta (que es divideixen 
Marta Aran i Mireia Piferrer) i al 
David (que interpreten David 
Vert i Jordi Andújar) els dibuixa 
més convencionals i esquemà-
tics. Menys atractius. 

Marilia Samper (Brasil, 1974) 
ja ens va sorprendre molt grata-
ment amb L’ombra al meu costat 
(TNC, 2012) i després amb la di-
recció de Pulmons (Sala Beckett 
2014). A Petits monstres ratifi-
ca la seva precisa habilitat per a 
l’escriptura dramàtica, nave-
gant entre el vodevil i la comè-
dia esbojarrada, però sense cau-
re-hi. Aquests Petits monstres 
funcionen.e

Vanessa Segura és una “artista” 
que viu a casa dels pares. GERVASI JUAN

TEATRE

‘Petits monstres’ LA VILLARROEL  
110 DE MARÇ 

Les crisis personals donen 
molt joc en el teatre. Al 
capdavall, són part de la 
vida, i més enllà d’estar 
lligades a una edat o altra 

són una constant per als que accep-
tem el principi d’incertesa de l’esde-
venir humà. Petits monstres, de Ma-
rilia Samper, és una obra que afron-
ta la crisi dels quaranta i confronta 
les postures vitals de dues germa-
nes, la Marta i l’Anna, i el xicot de la 
més petita, el David, un tita bullida, 
espiritualista i vegà. Però si el con-
flicte de la Marta és sentimental, el 
de l’Anna és existencial: encara viu 
amb el seus pares, es dedica a l’art 
conceptual i l’únic que té clar és que 
tot plegat, i ella la primera, és una 
merda.  
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