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Opinió
Epi i Blai surten de l’armari !

anys. Saltzman, que és homosexual, va començar a
treballar a "Sesame Street" a mitjans dels vuitanta.
En aquell temps tenia una relació de parella amb
qui ell descriu com l'amor de la seva vida, el
muntador de cinema Arnold Glassman (mort l’any
2003). Saltzman va manifestar que sempre havia
concebut els dos personatges, Ernie i Bert com una
parella i també va afegir que els seus amics i
coneguts es referien Arnold Gassman, el muntador
de cinema que va ser la seva parella, i a ell com a
'Ernie and Bert'. En aquest sentit, el guionista va
assenyalar que ja havia iniciat la seva relació amb

Epi i Blai són dos personatges del programa infantil

Gassman quan va arribar a l'equip de Barri Sèsam, i

de televisió conegut amb el nom de Barri Sèsam, al

és així com en concebre els diferents esquetxos hi

nostre país es va retransmetre a TV1 amb el nom

va traslladar molts dels aspectes tant de la seva

de Barrio Sésamo i els personatges s’anomenaven

personalitat com de la de la seva parella a tots dos

Epi y Blas, dos personatges que formaven un duo

personatges. "Jo era més com l’Epi, bromista i

còmic.

caòtic, i l’Arnold, era més com el Blai com a editor
ordenat (...)

Els dos personatges van ser construïts per Don
Sahlin amb espuma sintètica i pelfa, ho va fer a
partir d'un esborrany que havia ideat Jim Henson.
Barri Sèsam es va emetre per primer cop als Estats
Units l’any 1969 amb el nom original de Sesame
Street, en la versió original anglesa els dos
personatges s’anomenaven Ernie i Bert.
Jim Henson i Frank Oz van ser els dos primers a
encarregar-se de manipular els dos ninots que es

La productora es va afanyar a desmentir el

farien famosos pel món sencer. Segons el guionista

guionista davant la polèmica sorgida en alguns

Jon Stone, “en aquells primers temps les històries

sectors dels EUA. La polèmica no és nova, de fet, ja

d'Ernie i Bert reflectien la relació d'amistat entre

s’havia utilitzat la imatge dels dos personatges per

Henson i Oz a la vida real”.

reivindicar el matrimoni homosexual als EUA i,
aleshores, els guionistes ja van manifestar que es

Recentment, ha sorgit una polèmica arrel de les

tractava de dos amics i no d’una parella. També hi

manifestacions d’un guionista de la sèrie que ha

va haver una campanya a favor que els dos

afirmat que Epi i Blai eren parella. Es tracta de

personatges sortissin de l’armari. Ara un d’ells es

Mark Saltzman, que fou guionista de la sèrie uns 15

manifesta en sentit contrari.

