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'Sexes' retrata amb humor negre les relacions sentimentals 

• Xavier Bertran i Pep Anton Gómez firmen aquesta comèdia amarga

EL PERIÓDICO

Xavier Beltran i Pep Anton Gómez han unit les seves forces per prendre el pols a les relacions de
parella. Ho fan a Sexes, una comèdia esbojarrada i grotesca escrita conjuntament, que s'estrena avui al
Villarroel Teatre, on estarà fins al 10 de gener.

Les conclusions que tots dos extreuen sobre l'etern dilema sentimental no són gaire optimistes. Bertran
assegura que les bases sobre les quals es fonamenta la parella "són molt febles" i això els permet una
mirada tan negra que l'obra camina cap a matisos perillosament tràgics, encara que sense arribar a
caure-hi perquè "això al cap i a la fi és una comèdia".

Això no li impedeix posar-se un punt moralista: "En un moment en què triomfa la individualitat i la
gent anteposa la feina a les seves relacions, és normal que les bases de les relacions esclatin".
Gómez, que a més a més de ser coautor dirigeix el muntatge, tampoc demostra tenir gaires esperances:
"Estic convençut que tot el que passa a sobre de l'escenari també passa en la vida real".

COMBINATÒRIA SENTIMENTAL
El que es podrà veure sobre les taules del Villarroel és una combina- tòria sentimental de cinc
personatges al voltant dels trenta anys, encarnats per Jordi Sànchez --que després d'Excuses és tot un
expert en aquest tema--, Rosa Boladeras, Xavier Bertran, Silvia Abril i Eva Barceló. Les variants són les
parelles, és clar, però també els trios, els homes en zel, les dones que volen ser mares, aquelles que
busquen l'estabilitat emocional.

El televisiu Bertran sempre s'ha sentit còmode amb els caràcters embogits tal com va demostrar a les
seves obres com a autor, Guillermo Gallardo en Gimiendo a lo lindo i Entre dos senos. Aquí la distorsió
és una mica menor. "Es podria dir que és un mirall més o menys deformant sobre relacions reals,
per això és fàcil que més d'un s'hi senti identificat", afirma.
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