
 AVUI
Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

Àmbit geogràfic: Catalunya Periodicitat: Diari 10/11/2004

Secció: Espectacles         Pàg: 47

Alopècia cerebral

Francesc Massip

'Sexes' de Xavier Bertran i Pep Anton Gómez. Intèrprets: Eva Barceló, Xavier Bertran, Rosa Boladeras, Jordi Sànchez,
Sílvia Abril. Escenografia i vestuari: Lluc Castells. Teatre Villarroel, 8 de novembre.

Els còmics de l'antigor, que sovint havien de treballar pràcticament sols i fer tots els papers de l'auca,
solien dur el cap rapat i les barbes ben rasurades per tal de facilitar el canvi ràpid de màscara i
vestimenta en les múltiples transmutacions de personatges que duien a terme al llarg de la seva
actuació, que havia d'excel·lir, però, per les habilitats persuasives i humorístiques i un afuat enginy, o
s'hi jugaven el coll.

Els autors de Sexes exhibeixen una fastuosa calvície d'intel·ligència: al lloc de les idees hi tenen un
monyó. I a sobre en presumeixen. Deu ser cosa de la passa televisiva d'alopècics baladrers, tonsurats
inclosos, que es pensen que l'espectador té el cervell de mantega. Esclar que la tele amb un breu
impuls s'apaga i punt. El format escènic, però, és un cara a cara fet de presència i continuïtat, cosa que
exigeix un elevat grau de responsabilitat amb qui tens al davant.

La funció comença amb bon ritme: cada actor presenta el seu propi personatge mentre el nom es
projecta al fons. Un fons que és una simple paret on es perfilen una desena de portes d'on entren i
surten els intèrprets amb un ritme cada cop més endimoniat. L'escenografia no pot ser més explícita: hi
ha vocació de vodevil, aquest gènere de bulevard que nodreix la comèdia de situacions picants,
equívocs i imprevistos. Aquí, però, tota la picantor s'esbrava en una xerradissa cridanera que s'articula a
l'entorn del verb follar: folla en colla i sense xolla, amb la polla sempre molla, posant a fer xup-xup l'olla, i
se'n fot de la virolla. Hi ha bajanades que només es poden reproduir en vers. I que consti que ho milloro:
l'ús que fan del català (dicha, perra, conejo, cubitu, algu, xoxu, ecs!) només és comparable amb la
destrossa que perpetra el sapastre de Zapatero en nom d'un Estat lingüicida.

Les frases finals no són aplicables a la funció: "Saber callar a temps és de savis" i "Si hi ha esperança hi
ha vida". Poca esperança queda per al teatre després d'aquest bunyol de tòpics, farcit d'escatologia
elemental i acudits primaris, que submergeix les neurones de l'audiència en un estany de bava
borderline. Per a teleaddictes. 

Xavier Bertran i Jordi Sànchez, dos amics amb problemes
Arxiu
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