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Dani Salgado s'endinsa en la pornografia a l'Espai Lliure 

• 'Porno', una reflexió humorística sobre el gènere, s'estrenarà dijous

JORDI SUBIRANA

Quan la por a la sida fa estralls en la indústria del cine sexual californià, el Teatre Lliure acollirà un
espectacle en què Dani Salgado, director i responsable de la dramatúrgia, s'acosta al món de la
pornografia amb humor. Porno és el títol d'aquesta curiosa proposta escènica que es representarà a
l'Espai Lliure de Montjuïc entre el 22 d'abril i el 16 de maig, interpretada per Georgina Cardona, Pau
Derqui, Helena Fortuny, Jorge Peña i Enric Sarrate.
Encara que l'autor ha pres com a font d'inspiració el llibre Els 120 dies de Sodoma, del marquès de
Sade, Porno és un espectacle de creació (no part d'un text concret) en què alguns dels aspectes que
s'expliquen i mostren estan basats en els referents del director i els actors. "No volia fer un tractat sobre
pornografia sinó una aproximació frontal al sexe però sense provocar", assenyala Salgado.

SEXUALITAT CLARA
Els intèrprets actuen vestits i les accions són simulades. Segons Salgado, aquest muntatge no té res a
veure amb XXX, de la Fura dels Baus (un espectacle que va aixecar cert enrenou en cercles
conservadors per contenir escenes explícites i fortes), encara que adverteix que a Porno es tracta la
sexualitat de manera "clara i oberta", cosa que sota el seu punt de vista no té per què ser un obstacle
perquè l'espectacle pugui ser vist per tot tipus de públics. "Si tingués 14 anys m'agradaria que em
portessin a veure la peça per superar qualsevol prejudici sobre el sexe", diu Salgado.
A partir dels diversos intents de tres actors que volen convèncer dos excompanys seus que tornin al
negoci del sexe per muntar un projecte de gran envergadura, Salgado radiografia amb humor les
relacions laborals i personals, les pors, els sentiments, l'amor, la falta d'estima i la mort, entre altres
temes. L'humor s'acosta en alguns moments a la paròdia. Un dels personatges és un enorme ós blanc
de peluix. "Floquet de Neu era el gran masturbador de Barcelona, com Dalí ho era de Figueres.
Tancat a la seva gàbia, passava èpoques en què no podia deixar de fer-se palles, cosa que
obligava els responsables del zoo a abaixar les persianes per evitar que els nens el veiessin",
explica el director.
Salgado, dramaturg gallec que va estrenar l'any 2002 El clavicèmbal al TNC dins del cicle d'escriptura
dramàtica T6, rumiava des de fa temps la possibilitat de dirigir un espectacle que tractés sobre el sexe.
Es va acabar decantant per la pornografia, un món que l'atrau (s'hi va introduir a través de còmics i
vídeos) i que defineix com "un consol que apel.la als instints més primaris de les persones". "El
porno és una subcultura, un submón social idíl.lic. Sempre s'acaba amb un orgasme".

Una imatge d´un assaig de Porno, a l´Espai Lliure de Montjuïc.
Ros Ribas.
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