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'PORNO', una mirada al món de la pornografia 

• Un espectacle tan original com irregular, amb humor i provocació

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

AUTOR: Dani Salgado
TEATRE: Espai Lliure
ESTRENA: 22 d'abril

Primer va ser La Fura dels Baus (XXX) qui es va acostar a l'escabrós món de la pornografia i ara ho fa
Dani Salgado (Ourense, 1974) amb Porno, un espectacle coral per a cinc actors: Georgina Cardona,
Pau Derqui, Elena Fortuny, Jorge Peña i Enric Sarrate. En un espai situat al centre de l'escenari i
delimitat per una espècie de quadrilàter a l'interior del qual s'acumulen uns coixins, un grup d'actors
assaja una obra pornogràfica (teatre dins del teatre). Ho fan vestits i les fel.lacions, penetracions,
ejaculacions, tocaments i masturbacions són, per tant, fingits i expressats a través de gestos i d'un ritme
d'acció del tot trepidant.

Delgado, que l'any passat va estrenar al TNC El clavicèmbal, proposa una obra de contingut irregular,
atrevida i francament ben interpretada, malgrat les moltes dificultats que ofereix. Abunden les preguntes
sobre la manera d'abordar un espectacle pornogràfic i sobre la seva relació amb el nu integral. ¿És
possible fingir? L'autor s'arrisca i planteja l'associació entre la pornografia a l'ús i el nu interior (de
l'ànima).

Porno, que utilitza amb generositat un peluix de Floquet de Neu, no conjuga bé les seves dues parts
principals: el discurs dels actors a l'hora de justificar la decisió de crear un espectacle porno i el mateix
muntatge porno. Un humor efectista i poc enginyós és un llast en un espectacle molt irregular i una mica
pretensiós.

Possiblement, l'autor ha volgut abordar massa temes (hi ha apunts dels pederastes) i ha caigut en una
provocació més aviat poc treballada. Hi ha bones idees, petites històries i escenes ben resoltes, però la
impressió final que queda és la d'un espectacle que s'oblida. De totes maneres, el treball cohesionat i
eficaç dels cinc actors és una bona carta del muntage. L'estrena va provocar comentaris de tota mena,
encara que la resposta final va ser més freda del que s'intuïa durant la representació.

Una imatge de l´obra.
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