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SIXTO PAZ US CONVIDA A CREAR EL VOSTRE PERFIL A TINDER EN CAS QUE NO EL TINGUEU JA, I A POSAR-VOS A LLIGAR AMB

ELS PERSONATGES D’UNA COMÈDIA DE NEIL LABUTE QUE QÜESTIONA AMB ACIDESA LES NOSTRES OBSESSIONS ESTÈTIQUES

No ets pas tan guapa com t’imagines!

FES LATEVACOMANDA! UDONAPP UDON.ES 902 547 447 SEGUEIX-NOS!
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Dóna’t ja –però ja– de bai-
xa del gimnàs (al cap i a la
fi, saps que seguiràs pagant
quotes sense aprofitar-lo),
i posa’t amenjar patates
fregides ben greixoses, es-
tirant-te al sofà amb una cer-
vesa en unamà i el comanda-
ment a distància de la tele a
l’altra! Això sí que és belle-
sa de la bona! I qui us dóna
aquest consell, potser no del
tot exemplar, no és altra que
Marilia Samper, la directora
d’aquest espectacle. I també
de dos dels grans èxits an-
teriors de la companyia Six-
to Paz, Pulmons i Si existeix
encara no ho he trobat.
LaMarilia té molt clar que

les dependències que creem
al voltant d’uns valors estè-
tics, que poden acabar condi-
cionant la nostra existència,
no són altra cosa que “un pur
i absurdmiratge”. Però pres-

cindir delsmiratges no és
precisament una tasca fàcil.
I això ho té alhora molt clar
Neil LaBute, l’autor d’un text
que el va portar a estar no-
minat als Premis Tony. I que,
com gairebé tots els seus, fa
servir instruments tan polí-
ticament incorrectes com
els del seumestre DavidMa-
met per explorar aquesta

mena de dependències sense
sentit aparent en què caiem
de quatre grapes.

El mormó reconvertit

Això d’haver estat durant anys
membre de l’Església de Je-
sucrist dels Sants dels Últims
Dies –la denominació oficial
delsmormons–, de ben se-
gur quemarca força. De fet,

es podria dir que les comè-
dies de LaBute no deixen de
presentar sempreunpunt de
vistamoral, a l’hora de po-
sar en evidència la immora-
litat amb què som capaços de
fer ús i abús de les atzagaia-
des intel·lectuals i artístiques,
lliurar-nos a constants jocs
manipuladors que sovint po-
den fermolt demal o ridiculit-
zar la imatge dels altres quan
aquesta no segueix determi-
nats estereotips. Aquí teniu el
cas deGorda. I unamica tam-
bé el cas dePretty, una obra en
la qualun comentari de res
sobre l’aspecte d’una persona
desencadena un petit infern.
L’Edu no ha dit pas que la

seva xicota, laMeri, sigui llet-

ja: s’ha limitat a dir que té una
caronanormaleta i prou. I,
vistes les nefastes conseqüèn-
cies que ha tingut aquest co-
mentari fet en la intimitat al
seumillor amic, només cal
imaginar les que hauria tingut
si l’hagués penjat a les xarxes
socials! Quelcom que vosal-
tres podeu explorar, si tenim
en compte que SixtoPaz ha
ficat aTinder el perfil dels
seus quatre personatges com
si fossin usuaris habituals, i
ha creat amés amés un perfil
ocult que us pot fer guanyar
un premi. I aquesta no és l’ú-
nica sorpresa d’un espectacle
en què haureu també de deci-
dir comde guapos us veieu a
vosaltresmateixos!

RAMON OLIVER

PRETTY
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La Meri de Sara Espígul, dolguda pels comentaris del seu xicot. FOTO: KIKU PIÑOL


