
Per saber si una princesa ho és de debò i mereix casar-se amb el 

príncep, se la convidarà a dormir en un llit de sis matalassos, a sota 

dels quals, es col·locarà un pèsol. Si nota la molèstia d’aquell petit 

llegum serà, indubtablement, digna de matrimoni  ja que la delicade-

sa és prova de sang reial, per distingir les pells dels nobles de les 

dels camperols o artesans, acostumats a treballar amb les mans i 

avesats a la duresa de l’entorn … Així mana la tradició, així resa la 

llegendallegenda i així s’ha de fer …o no … ja que els nostres protagonistes 

no pensen deixar que un petit llegum els marqui el destí.
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 una revisió del paper de les institucions i les classes socials on 
només les persones bones poden resultar vencedores.

Una comèdia d’equívocs i inequívocs on res és el que sembla i tot 
és possible. On un simple pèsol fa anar de corcoll tota una cort 
posant de manifest l’absurditat d’algunes llegendes i la simplicitat 
de qui les segueixen. 

LaLa princesa i el pèsol posa en valor el paper de la dona com a abso-
luta propietària de les seves decisions. Un muntatge que fa re-
flexionar els espectadors –petits i grans– sobre la necessitat de 
perseguir els somnis i ser capaços de lluitar contra allò predeter-
minat. Perquè tot està per fer i tot és possible...

La princesa i el pèsol és, 
per damunt de tot, una 
història sobre el triomf 
de l’amor. Però aquest no 
és tan sols un conte de 
prínceps i princeses. 
ElEl darrer espectacle de 
La Roda és un crit d’es-
perança en favor de la te-
nacitat, l’esperança i els 
desitjos. Una rebel·lió 
pacífica i raonada contra 
les injustícies socials; 
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