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PALAU DE LA MÚSICA CATALANA
Dissabte 8 de maig de 2004, 18 h

POLIFÒNICA DE PUIG-REIG
i MANEL CAMP (piano)
CONCERT I PRESENTACIÓ DEL CD

PAÍS DE CANÇONS
Obres de: Joan Manuel Serrat, Lluís Llach,

Raimon, Maria del Mar Bonet, Lleó Borrel, Sisa, Pau Riba...
Arranjaments de Manel Camp

Informació: www.polifonica.net
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‘Porno’ no produeix el més mínim orgasme dramàtic en l’espectador

T E A T R E

‘Porno’

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 tremen-
des 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 en-
certada 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 personat-
ges. 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’apa-
guen quan les penetracions anals, les pluges daurades, els pe-
tons 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 se-

xuals –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 ínti-
mes? Una altra pornografia, la del confessionari, però tractada
per Salgado amb el mateix insondable artifici. Falsament des-
pullats de sexe i sentiments, Porno s’acaba i acomiada l’especta-
dor sense que aquest hagi sentit el més mínim orgasme dra-
màtic. Sexe fingit, teatre fingit.

M Ú S I C A I N C I D E N T A L

Alfonso Vilallonga

El so de les ombres
Pere Pons

Alfonso Vilallonga. Barcelona, Sala Ovidi Montllor, 29

d’abril.

Comptar amb un creador
com Alfonso Vilallonga, axi-
oma de l’artista polifacètic
per excel·lència –composi-
tor, músic, cantant i carn il-
lustrada de cabaret i varié-
tés–, és un d’aquells privile-
gis que moltes vegades sem-
bla que no s’hagin sabut va-
lorar en el marc d’un país on,
precisament, no és que anem
sobrats d’aquest tipus de ta-
lents.

És cert que poc l’ha ajudat
la seva condició de músic
inclassificable a l’hora d’es-
tablir un perfil concret i de-
finit sobre un autor que tan
aviat compon bandes sono-
res com presenta espectacles
de petit format on combina
l’intimisme i el romanticis-
me bohemi amb l’humor, la
ironia i la frivolitat que des-
til·la com a showman. Però
potser ja seria hora de co-
mençar a desconfiar de les
etiquetes, els comparti-
ments estancs i les cataloga-

cions d’arxiver per valorar
una proposta creativa –en
aquest cas musical– que l’ú-
nic que reclama es trobar
una acollida des de la ma-
teixa llibertat en què ha es-
tat engendrada.

En el tram actual de la se-
va carrera, no és casualitat
que la inquietud de Vila-
llonga hagi trobat la com-
plicitat de la productora Ar-
co y Flecha, una de les po-
ques promotores de la ciutat
que valora la música per ella
mateixa i s’atreveix a pro-
gramar propostes de risc i
d’inestimable qualitat, inte-
rès i curiositat al marge dels
corrents comercials.

L’associació ha donat com
a primer fruit l’espectacle
Film music, un muntatge au-
diovisual on Vilallonga re-
crea una selecció de les seves
bandes sonores amb base de
trio (piano, contrabaix i
acordió) i quartet de corda
–el seu Cuarteto Cábala– so-

bre un muntatge cinemato-
gràfic d’imatges de cine mut
realitzat per Arco y Flecha.

La seva presentació a la
Sala Ovidi Montllor va per-
metre una posada en escena
de primera en un espai dis-
senyat a mida per a la for-
mació musical i una panta-
lla a la part posterior prou
poderosa per subjugar l’es-
pectador fins a transpor-
tar-lo en un viatge sonor pel
món de les ombres. Tècnica-
ment impecable, resultava
revelador l’encaix que es
produïa entre unes músi-
ques creades per a la filmo-
grafia d’Isabel Coixet (Cosas
que nunca te dije, A los que
aman, Mi vida sin mi) i d’altres
realitzadors actuals amb un
poètic i inspirat encadenat

de seqüències extretes ma-
joritàriament de pel·lícules
d’abans del sonor.

A diferència del que és
norma en aquesta interrela-
ció entre música i imatges,
en aquest cas era el faristol
el que donava sentit al que
succeïa a la pantalla i no pas
a la inversa.

En aquest sentit, Film mu-
sic es pot considerar una au-
toafirmació del fet musical
amb validesa autònoma i
suficient entitat per inspirar
la creació d’una pel·lícula
que l’embolcalli. Però sobre-
tot és una immillorable
oportunitat per tastar en di-
recte la faceta més seriosa i
estilitzada d’un compositor
que sap on s’amaga la músi-
ca de les ombres.
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‘El jardí
inexistent’ de
Senza Tempo
arriba al TNC

Redacció
BARCELONA

L
a companyia Senza
Tempo estrena avui
a la Sala Tallers del
Teatre Nacional de
Catalunya (TNC) el

seu nou espectacle, El jardí in-
existent. Creada i dirigida per
Inés Boza i Carles Mallol, l’o-
bra, emmarcada dins del Pro-
jecte Tdansa del TNC, exposa
les convencions de l’escenifi-
cació del teatre del Segle d’Or
des d’una mirada actual, amb
la voluntat de sorprendre l’es-
pectador per la seva absoluta
vigència.

Teixit amb plans superpo-
sats, com una narració que
conté altres narracions, El jar-
dí inexistent és, segons els seus
creadors, un entramat mestís
creat amb combinacions de
llenguatges i personalitats
d’origen i tècniques ben di-
verses. Un dels punts de par-
tida de la nova proposta de
Senza Tempo és El somni d’una
nit d’estiu de Shakespeare, amb
les relacions d’amor, de sexe i
de desamor entre uns perso-
natges que s’endinsen en un
jardí salvatge on les seves his-
tòries es compliquen. L’obra
també planteja la dualitat en-
tre fantasia i realitat, entre la
nit i el dia, entre el desig i la
raó. Per això, els intèrprets
combinen professions i tècni-
ques diverses, edats i fesomies
variades. Inés Boza, Viviane
Calvitti, Abraham Hurtado,
Nuria Legarda, Carles Mallol i
Félix Santacana són els prota-
gonistes d’aquest Jardí inexistent
que estarà en cartell fins al
pròxim 16 de maig al TNC. El
vestuari està signat per Miriam
Compte, mentre que CUBE es
responsabilitza de l’espai escè-
nic i llums. La pròxima pro-
ducció de Senza Tempo, grup
reconegut per la seva investi-
gació del llenguatge a la fron-
tera de la dansa i el teatre, serà
El bosque de Marcela, que es pre-
sentarà del 21 de juliol al 23 de
setembre al Fòrum 2004.


