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Xavier Bertran i Rosa Boladeras, dos dels protagonistes de ‘Sexes’

Xavier Bertran i Pep Anton Gómez són els autors del muntatge que dilluns que ve s’estrena al Villarroel Teatre

‘Sexes’, una comèdia sobre
la feblesa de la parella

Marta Monedero
BARCELONA

L
es eternes
relacions en-
tre homes i
dones: infide-

litats, trios i fins i tot
un embaràs psico-
lògic són el material
amb què Xavier
Bertran i Pep Anton
Gómez han alimen-
tat la comèdia ne-
gra ‘Sexes’, prota-
gonitzada per intèr-
prets populars a la
televisió.

Companys de promoció de
l’Institut del Teatre, Bertran i
Gómez es reparteixen els pa-
pers de l’auca en aquesta “co-
mèdia hilarant que tendeix
cap al grotesc”, comentaven
tots dos durant la presentació
del muntatge. Avui en dia les
bases sobre les quals es fona-
menta la parella, afegia Mu-
ñoz, són “molt febles”. Així
doncs, partint d’aquesta pre-
missa, van posar fil a l’agulla
per crear una comèdia “ne-
gra” amb personatges que es-
tan en la trentena però que,
en canvi, creuen que poden
interessar a “gent de 20 anys i
també de 50”. Una comèdia
que s’acosta “a la tragèdia” pe-
rò sense ser-ho, encara que
“Sexes parli de coses molt trà-
giques”, etziba Muñoz.

Gómez també deia ahir que
està convençut “que tot el que
succeeix a l’escenari pot pas-
sar també en la vida real. L’o-
bra no presenta situacions tan
esbojarrades com alguns po-
den pensar”. I és que el nus
argumental de Sexes el prota-
gonitzen dos amics. Un que
vol tenir sexe fora del matri-
moni (Jordi Sànchez) però
amb el permís de la seva dona
(Eva Barceló) i un altre (Xavier
Bertran) que distingeix entre
la relació amb la seva compa-
nya (Sílvia Abril) i el sexe que
“practica amb qui pot i quan
pot” fora del matrimoni. El
cinquè personatge de Sexes és
una noia soltera (Rosa Bolade-
ras), que posa el contrapunt a
les dues parelles. Si alguna
cosa en comú té el reparti-
ment és la seva assiduïtat te-
levisiva i que fa anys que es
coneixen entre ells. Sense

anar més lluny, Sànchez i Gó-
mez van col·laborar en L’un per
l’altre.

Mirall deformat
Xavier Bertran, que recent-

ment ha publicat el recull
d’articles Amb la ploma al cos,
assegura que amb Sexes no vo-
len jutjar ningú, però l’obra és
“un mirall a vegades defor-
mat” de la realitat, i afegeix
que la premissa de l’obra “és la
comèdia, però una comèdia
negra”. Bertran també expres-
sava que les bases sobre les
quals es fonamenta la parella
actual “són febles. En un món
en què triomfa la individuali-
tat i la gent té feina, les bases
de la parella esclaten” pels
motius més insospitats.
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‘Sexes’
● Villarroel Teatre
Del 08/11 al 10/01

T E A T R E

‘Temptació’

Un bon text
tapat per la por

Juan Carlos Olivares

‘Temptació’, de Carles Batlle.
Direcció: Rafel Duran.
Escenografia: Anna Alcubierre.
Il·luminació: Anna Roldós.
Intèrprets: Jaume Bernet, Santi
Ricart, Mireia Aixalà. Sala Tallers,

TNC, 2 de novembre.

Tres personatges sense baraka. Tots tres
abandonats al seu destí, un destí mutilat del
seu prefix d’esperança per servir només a la
tragèdia. Un home tradicional d’un oasi del
sud del Marroc; una dona jove magribí, il-
legal, recollida i explotada pel seu propie-
tari, un antiquari amb negocis foscos, so-
brecarregat pel pes i la por de la vella Eu-
ropa, tancat entre les quatre parets de la
seva casa pairal.

Cadascú suporta sobre la seva vida la gran
responsabilitat de representar una part de
l’absolut que retrata Carles Batlle: el complex
conflicte entre els nouvinguts –un altre idi-
oma, una altra cultura, una altra llengua,
uns altres costums, un altre físic, un altre
Déu– i els que ja hi éren, els que estan con-

formes a preservar la seva herència sense
l’ensurt de l’empenta de la nova sang que
arriba famolenca de prosperitat i acceptació.
Un dels tres morirà, sacrificat per l’autor per
obrir l’aixeta tràgica del seu destí compartit.
Un anyell útil per portar la situació dramà-
tica de Temptació a la seva màxima truculèn-
cia. És impossible obviar el pòsit de violència
que genera el xoc entre les diferents maneres
de no saber conduir les pors, pròpies i alie-
nes. És la voluntat de sinceritat de la dra-
matúrgia. Però Batlle no sap com modular
aquesta part de la realitat del problema per-
què el seus personatges tinguin més credibi-
litat com a éssers autònoms.

Una lectura del text no ens fa tan evident el
vessant de guinyol de la trama. Encara que la
situació que planteja és possible, no és ver-
semblant per la concentració de fatalitats i
terrors que presenta. Una espessa capa d’hor-
ror que desdibuixa un fons de gran qualitat
argumental i modulada sensibilitat en el re-
trat psicològic dels personatges. Cada cop que
es retira el grand macabre, sorgeix una obra de
gran pes dramàtic, amb una visió lúcida del
drama.

Una obra que es fa visible en els esglaiadors
monòlegs de la dona i el vell, formidable
Jaume Bernet en la seva subtil composició del
seu personatge, que ho és tot menys un clixé
fàcil del moro. Menys sort té l’antiquari, un
Santi Ricart menys creïble que els seus com-
panys de l’elenc, esclavitzat per un perfil psi-
còtic que potser va molt més enllà del que cal
per mostrar la por que tenalla Occident,
acorralat en el terrer de la seva vella Europa.


