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‘Pretty’ qüestiona 
el valor de la bellesa
3La Villarroel estrena una àcida comèdia de Neil LaBute

MARTA CERVERA 
BARCELONA

La imaginativa productora teatral 
Sixto Paz (responsable de Si existeix 
encara no l’he trobat i L’efecte) s’estrena 
a La Villarroel amb Pretty, un àcid text 

del nord-americà Neil LaBute (Gorda, 
Coses que dèiem avui) sobre el valor de 
la bellesa que estarà a la sala del 6 de 
maig al 12 de juny.
 ¿Pot algú dir que la seva nòvia no 
és guapa sense que això afecti la se-

va relació? ¿Quina importància ator-
guem a l’aspecte físic? Les dues pre-
guntes estan en l’origen d’aquesta co-
mèdia mordaç protagonitzada per 
dues parelles d’amics: Pau Roca i Sara 
Espígul, per un costat, i Joan Carreras 
i Mariona Ribas, per l’altre. «Planteja 
amb humor l’obsessió que tenim per 
l’estètica. És molt contemporània. A 
internet, on ara es lliga més, la gent 
expressa la seva opinió basant-se en 
les fotos. I només cal decidir m’agrada 
o no m’agrada», exposa Marilia Sam-
per, directora del muntatge. 

DUES VISIONS  / Edu (Pau Roca) li co-
menta al seu amic Toni (Joan Carre-
ras) que no troba especialment gua-
pa la seva nòvia, Meri (Sara Espígul). 
És un comentari banal, però no per a 
Carla (Mariona Ribas), guàrdia de se-
guretat que treballa a la mateixa fà-
brica d’embalatge i distribució d’ali-
ments que ells. La visió femenina és 
diferent. I tot s’embolica quan Carla 
explica a Meri, que és perruquera i 
sap com ningú la importància que la 
gent atorga a l’aspecte físic, el co-
mentari. «Meri és una bomba de re-
llotgeria», diu Espígul, l’actriu que 

la interpreta. «És incapaç de gestio-
nar les seves emocions, histèrica i 
boja». Aquest comentari sobre el seu 
aspecte físic acabarà provocant una 
tempesta emocional de la qual nin-
gú sortirà indemne.
 Per posar els espectadors en situ-
ació, entraran al pati de butaques en 
funció del seu aspecte. Les guapes 
i guapos, per un passadís, i la resta 
(«els normals»), per un altre. La belle-
sa és subjectiva i per això una perso-
na de Sixto Paz dirigirà l’operació. «Ja 
veurem com reaccionen», comenten 
respecte a aquesta acció que té com a 
objectiu implicar l’espectador.

OPERACIÓ A TINDER / Els membres de 
Sitxo Paz han sorprès no només pels 
seus muntatges, sinó també per l’ori-
ginalitat de les seves estratègies co-
mercials. Per publicitar Pretty, no usa-
ran la taquilla inversa, com han fet 
en sales alternatives: han creat qua-
tre perfils ocults dels personatges a 
Tinder, una app per lligar. Les seves 
fotos també són a les xarxes. Els que 
coneixen els actors, ja han vist el truc; 
els que no, podran descobrir-los a La 
Villarroel. H

MUNTATGE DE LA PRODUCTORA SIXTO PAZ

33 Joan Carreras (esquerra) i Pau Roca, en un assaig de ‘Pretty’.

 

Els protagonistes   
de l’obra són dues 
parelles: Sara Espígul   
i Pau Roca, i Mariona 
Ribas i Joan Carreras


