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CINC PERSONES I UN GORIL.LA, SENSE ENGANYS 

• Dani Salgado explora les múltiples facetes de la sexualitat amb 'Porno', una obra "sincera",
fresca i provocadora

Guillem Clua

'Porno'
Local: Espai Lliure
Dates: Divendres, 23, i dissabte, 24, 21.30 hores.
Diumenge, 25, 18.30
Preus: De 12 a 15 euros

Fins i tot a risc de rebre un cop de tomàquet, una plantofada o una cordial i enverinada advertència (o
les tres coses a la vegada), vaig a fer una declaració polèmica: que injust que va ser el món amb Dani
Salgado. Em remunto a la primera temporada del Projecte T6, de la qual el jove dramaturg va formar
part amb El clavicèmbal, una obra molt interessant, un exercici d'estil bernhardià que va aconseguir
construir un apassionant clima decadent i centreeuropeu que va ser rebut per la crítica a bastonades.
Injust. Molt injust.
Tot i que Porno no té res a veure amb El clavicèmbal, el que tenen en comú les dues produccions de
Salgado fan obligada una visita a l'Espai Lliure. Aquesta vegada l'autor s'ha posat mans a l'obra en la
direcció i ha comptat amb la complicitat de cinc actors (Pau Derqui, Elena Fortuny, Enric Sarrate, Jorge
Peña i Georgina Cardona), i un clon de Floquet de Neu de peluix, per portar a bon port un projecte
arriscat i potent.
Com el títol indica clarament, la cosa va de sexe. Sí, ja, la cosa sona a provocació tipus General
Eléctrica i/o Fura dels Baus, però segons el mateix autor, la cosa va més enllà del fàcil épater le
burgeois. La cosa es basa en improvisacions a partir d'Els 120 dies de Sodoma, de Sade. A partir d'aquí
s'ha volgut fer un espectacle fresc, jove, sense embuts i en què no es pretén ruboritzar a ningú, sinó fer-
lo pensar.

UN CONTRACTE NET
"La pornografia de Porno és directa, sincera, estableix un contracte net entre comprador i client,
ningú enganya a ningú i, normalment, una vegada feta la transacció, tothom acaba satisfet per
haver obtingut el que es buscava. Si totes les relacions de la nostra societat fossin així de clares
i senzilles, ¡quants problemes ens estalviaríem!" Amb aquest suculent paràgraf es desencadenen
una sèrie de reflexions sobre el nostre cos, el que fem amb ell, el que ens fan, el que decidim fer
finalment. Tots aquests punts són els que explota Salgado. Aquells que esperin penis preparats per a
l'acció i fluids que mullen pantalons massa ajustats quedaran decebuts.
Però que ningú s'enganyi: la cosa va de sexe, i més d'un posarà objeccions que l'obra pugui ser vista
per menors d'edat. Clar que Salgado assegura que, si tingués un fill de 15 anys, el portaria a veure
l'espectacle perquè aprengués un parell de coses. I jo, la veritat, també.

Els actors de Porno intenten disfrutar a l´escenari.
El Periódico
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