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Sexe fingit, teatre fingit

Juan Carlos Olivares

'Porno'. Dramatúrgia i direcció: Dani Salgado. Espai escènic, vestuari i il·luminació: Montse
Figueras i Joan Galí. Intèrprets: Georgina Cardona, Pau Derqui, Elena Fortuny, Jorge Peña, Enric
Sarrate. Espai Lliure, 29 d'abril.

Potser Dani Salgado sap -o sabia- què pretenia amb Porno. Per intuir alguna cosa entre l'empatx
d'imatges i metàfores tremendes i el seu càlcul-efecte, es podria endevinar una sana intenció de mostrar
l'innocent artifici de la indústria pornogràfica; es podria deduir un intent d'actualitzar el llenguatge de
l'obscenitat eròtica del seglo XVIII; es podria entrellucar, fins i tot, una encertada anàlisi sobre la
pornografia real, una qüestió més de sentiments que de fluids corporals i genitals en primer pla.
Dani Salgado ho deu saber i els intèrprets que s'han sotmès a la seva direcció i dramatúrgia han d'estar
convençuts de la seva ignota lectura. Deuen haver cregut en ell i en el seu factor X. Només així s'entén
l'entusiasme que posen en els seus personatges. Un convenciment que mai arriba a traspassar la
barrera de randes de color negre que han aixecat els escenògrafs.
El públic assisteix impassible a la funció. Hi ha rialles, sí. Riures automàtics cada vegada que el director-
dramaturg juga a tensar la corda de la incorrecció sexual. Riures de col·legials enxampats amb una
revista per a adults. Però les rialles s'apaguen quan les penetracions anals, les pluges daurades, els
petons negres, les fuetades sadomaso, les violacions múltiples es converteixen en un catàleg
videogràfic del Bagdad sense portar enlloc. S'acaba el repàs enciclopèdic de totes les perversions
sexuals -del fetitxisme a la necrofília- i el muntatge es desinfla com una nina inflable sense garantia.
Què es pot fer, si no seguir amb el simulacre de la nuesa, ara la de les emocions més íntimes? Una
altra pornografia, la del confessionari, però tractada per Salgado amb el mateix insondable artifici.
Falsament despullats de sexe i sentiments, Porno s'acaba i acomiada l'espectador sense que aquest
hagi sentit el més mínim orgasme dramàtic. Sexe fingit, teatre fingit.

ROS RIBAS / Porno no produeix el més mínim
orgasme dramàtic en l’espectador
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