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Monstres molt quotidians
CRÒNICA ‘Petits monstres’ brilla a La Villarroel gràcies al seu humor negre i a un gran equip

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

L
a mirada no és gens compla·
ent, però no per això deixa 
de ser molt real, quotidiana, 
i edificada a partir d’un hu·

mor negre i, alhora, terapèutic. Mari·
lia Samper reitera a Petits monstres les 
seves contrastades dots de dramatur·
ga i capacitat per a la posada en esce·
na. Ho fa a través d’una comèdia ge·
neracional, en clau femenina, sobre 
la crisi dels 40 en un context actual 
que aprofundeix el vertigen que pro·
voca el salt a la maduresa. La Villar·
roel ha recuperat un projecte del 
Grec 2013 que va tenir una segona 
etapa en el cicle Terrats en Cultura, amb 
sessions a l’aire lliure, i que avui ha 
crescut per a l’exhibició comercial. Si 
llavors l’acció succeïa en un terrat, 
ara és en unes golfes.
 El salt està justificat perquè Petits 
monstres no enganya i respon a l’eti·
queta de teatre destinat a una àm·
plia franja de públic, dit això en el 
millor sentit. Samper escriu amb 
agudesa i rèpliques ben trobades i 
perfila bé els seus personatges, ai·
xí que la trama es desenvolupa amb 
fluïdesa. L’Ana (Vanessa Segura) és 
una noia que s’acosta als 40 anys, es 
defineix com a artista conceptual (ni 

més ni menys) i no té ofici, ni benefi·
ci, ni parella. I sí bastanta mala llet. 
Viu, amb els seus pares, atrapada en 
un bucle de què no vol (o no pot) sor·
tir. És així, i punt.

SEGURA, LA REINA / La seva germana 
Marta (Marta Aran i Mireia Piferrer 
comparteixen el rol) és més conven·
cional i està a punt de trencar amb el 
seu nòvio. El David (Jordi Andújar i 
David Vert també es reparteixen les 
funcions) és un hippy una mica be·
neit que és víctima freqüent de la 
mala llet de l’Ana. La Marta vol tor·
nar a la casa familiar, a l’habitació 
que ocupa la seva germana gran, i 
brota un conflicte sobre dues formes 
de veure la vida.
 Petits monstres requereix d’un 
equip actoral molt rodat, i així ho 
van posar de manifest Segura, Aran 
i Andújar, el trio del dia de l’estrena. 
La primera és la reina de la funció i no 
només perquè encarni el personat·
ge principal. Té facilitat per moure’s 
en un registre còmic, sense passar de 
la ratlla, i alhora canvia de cara amb 
total seguretat quan li toca caminar 
pel drama. L’únic que grinyola en la 
peça és un bilingüisme forçat i pot·
ser innecessari. Perquè el David és de 
Badajoz, però podia ser de Vic. H33 Vanessa Segura, en una escena de ‘Petits monstres’.

GERVASI JUAN

El Maria 
Canals omple 
Barcelona
de pianos

MARTA CERVERA 
BARCELONA

El 61è Concurs Internacional de 
Música Maria Canals, que es des·
envoluparà al Palau de la Mú·
sica Catalana entre el 16 i 22 
d’aquest mes, es deixarà sentir a 
tot Barcelona amb més de 200 ac·
tivitats divulgatives i educatives 
al voltant del piano. Durant tot el 
dia d’avui l’instrument s’instal·
larà al mig del carrer, just al da·
vant de Catalunya Ràdio (Diago·
nal cantonada Beethoven). Demà 
la Plaça del Rei acollirà una mara·
tó de piano, de 12.00 a 21.00 ho·
res, i dissabte, d’11.00 a 20.00 ho·
res, i els que caminin pel passeig 
de Gràcia podran tocar sense por 
els 10 pianos que es col·locaran al 
llarg de l’avinguda. 
 Totes aquestes activitats de la 
secció off del Maria Canals pre·
tenen sensibilitzar el públic da·
vant la música i captar el seu in·
terès de cara al concurs. Dilluns 
començaran les proves. Els 120 
recitals permetran escoltar 82 jo·
ves pianistes de 22 països elegits, 
set d’ells espanyols. H 
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