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Només sexe

'Porno' aborda la relació entre tres professionals de la pornografia que una nit es troben amb dos
excompanys de feina

Marta Monedero

P er no enganyar ningú, Dani Salgado posa l'explícit títol de 'Porno' a l`espectacle que ha creat i
que beu de la tradició de la literatura eròtica francesa.
"Per a mi la pornografia és un consol", admet Dani Salgado, jove director i dramaturg nascut a recer del
projecte T6 del Teatre Nacional que l'any passat coordinava els assajos oberts de l'Espai Lliure.
Tanmateix, Salgado també defineix la pornografia com "un estil que es concentra en el sexe, i com tot
estil és susceptible de ser parodiat". En realitat, més que la paròdia, el que amara tota l'estructura de
Porno és "l'humor".

Espectacle de collita pròpia que, a més a més d'estar influït per l'obra del marquès de Sade i Bataille,
s'amara de les experiències del col·lectiu que treballa amb Salgado: Georgina Cardona, Pau Derqui,
Elena Fortuny, Jorge Peña i Enric Sarrate, que en són els protagonistes, Porno retrata la reunió entre
tres professionals del negoci de la pornografia amb dos excompanys de feina als qui els ofereixen que
tornin a treballar junts durant una nit en què succeiran moltes coses. Per exemple, l'aparició d'un
Floquet de Neu de peluix, "el gran masturbador de Barcelona", apunta el director, que li serveix per
entroncar dos dels eixos que mouen la humanitat: el sexe i la mort.

El món del còmic i del vídeo també nodreix el resultat en què ha desembocat aquest procés creatiu que
a estones pot "excitar" i d'altres "fer plorar", però que se situa, adverteix Salgado, als antípodes de l'XXX
que La Fura dels Baus va estrenar també al Lliure de Montjuïc. Mentre que la colla furera volia fer
creure que hi havia sexe explícit, a Porno no n'hi ha, encara que pugui ser capaç d'estimular sensacions
de tota mena.

'Porno' 
Espai Lliure
Del 22/04 al 16/05
A Porno hi surt un Floquet de Neu de peluix com
a objecte eròtic.
Ros Ribas.
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