
El show de lÈric
original
Recorden la pel·lícula The Truman Show  (Peter Weir, 1998) on la vida del personatge que
interpretava Jim Carrey  es retransmetia en directe en un programa de telerealitat amb una
audiència milionària? El més esfereïdor d’aquella proposta era que el nadó Truman Burbanck
era adoptat i criat per una cadena de televisió, ficat en un plató gegantí i gravat les vint-i-
quatre hores del dia mentre creixia, any rere any, fins a fer-se adult… Sense que ell ho sabés.
Una distopia on tota la indústria participava de la farsa, on els espectadors, amb morbositat,
seguien les vicissituds d’aquell pobre desgraciat com si es tractés d’un serial, i on el
personatge encarnat per Ed Harris  exercia de Déu omnipotent decidint el destí del seu titella.

‘La vida pornogràfica’, un text de Carles Mallol a la Sala Flyhard. Foto: Roser Blanch.

La proposta que el guionista i dramaturg Carles Mallol  acaba d’estrenar a la Sala Flyhard, La
vida pornogràfica, no arriba a aquest extrem, però s’hi acosta. El figuerenc fabula sobre un
matrimoni (Patrícia Bargalló i  Pepo Blasco) que vol immortalitzar la vida del seu fill (Pablo
Hernández, caracteritzat com un Harry Potter mediterrani), que aviat farà 18 anys. El seu regal
d’aniversari és un projecte que van idear tan bon punt va néixer, i al qual s’hi han entregat en
cos i ànima: gravar deu segons de cada mes de la vida de l’Èric. Totes les primeres vegades.
Tots els moments importants. Tota la seva existència recopilada en un vídeo, perquè la seva
vida passi a la posteritat. Fent un recompte ràpid: 10 segons x 216 mesos = 2.160 moments
diferents. Uf, va dir aquell!
El dilema arriba quan, per tal d’arrodonir el projecte, volen enregistrar el primer clau del
primogènit, tot aprofitant que serà a casa amb una noia. Serà una imatge impactant per tancar
el vídeo! Un dels membres de la parella no ho veu clar, és una intromissió en tota regla en la
seva intimitat (el que han fet fins llavors, no?). L’altre ho té claríssim, i esmerçarà esforços per
convèncer la mitja taronja que aquells segons finals seran el colofó perfecte per a la “rentadora
emocional” que suposarà aquell projecte, i del qual l’Èric n’estarà, com és natural, eternament
agraït.
No serem aixafaguitarres, així que no revelarem quin és el desenllaç. Només avançarem que
aquest projecte no obtindrà la resposta desitjada, i que el terrabastall familiar que generarà
serà com obrir les comportes d’una presa i deixar que l’aigua ho rebolqui tot diverses vegades.
Aquesta no és “una comèdia domèstica, negra i salvatge sobre les relacions entre pares i fills
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al segle XXI”, com defineixen. La vida pornogràfica  va molt més enllà i denuncia –en clau de
sàtira, això sí– totes aquelles persones que viuen enganxades a una càmera, que no són
capaces de viure la vida si no és a través d’un visor. I si ho traduïm a les noves tecnologies,
tota la gent –i n’hi ha una pila– que és incapaç de desconnectar del mòbil i de les xarxes
socials. Nomofòbia, en diuen: addició al telèfon intel·ligent. Un trastorn que genera angoixa i
pànic si se surt de casa sense l’aparell a la butxaca. Dit d’una altra manera, sobreexposició
pública voluntària i constant. La gent que necessita exhibir la seva vida perquè tingui sentit.

Patrícia Bargalló i Pepo Blasco són els pares de l’Èric a ‘La vida pornogràfica’. Foto: Roser Blanch.

El diccionari defineix “pornografia” com “l’ús i descripció de termes i de situacions
majoritàriament considerats com a obscens perquè ultrapassen els límits de les convencions
morals compartides”. El debat que l’autor planteja ens parla de moralitat i d’obscenitat, i això fa
que aquesta obra sigui terriblement interessant. Els límits, l’ètica, la invasió de la vida privada
(la pròpia i l’aliena) i la reflexió sobre les vides buides que cal omplir a cops de piulada o
d’imatges cridaneres per aconseguir pescaclics o la intimidació per a guanyar seguidors i
coronar-se com el prescriptor d’opinió del moment. En definitiva, la tristor que ens envolta.
Una habitació polivalent que exerceix de dormitori i de sala d’estar –pràctica escenografia
d’Anna Tantull– serveix de ring per estirar encara més el fil sobre les línies vermelles que es
poden o no es poden creuar. Perquè pornografia també vol dir recrear-se en la misèria, o
obviar-la deliberadament. Pornografia és mostrar únicament com de perfectes i meravelloses
són les nostres vides, que no tenen ni una sola arruga, i que la paraula fracàs no existeix al
nostre vocabulari. Pornografia també vol dir furgar en les nafres de la gent que t’estima,
pornografia també vol dir ser hipòcrita. La pornografia també és el terreny on la falsedat arrela
de valent i sembra despit i traïció.
Tot aquest garbuix, tan actual, el dirigeix amb saviesa Gorka Lasaosa, que extreu l’experiència
acumulada de Bargalló i Blasco com a progenitors moderns, liberals i oberts de mires, i
empeny el jove Hernández com a fill atònit davant el “factor sorpresa” amb què l’obsequien.
Un contrast generacional sempre enriquidor i amb el tothora agradable regal de descobrir
cares noves. Una vegada més, es posa de manifest el gran valor de les sales de petit format.
Una proposta com aquesta només podria lluir on llueix, en aquest cas, a la recollida, íntima i
acollidora sala de La Bordeta. Asseure’s a primera fila i presenciar com es mouen els músculs
facials de tot l’elenc, descobrir com gesticulen subtilment mentre algú altre té la rèplica o
comprovar com el pit s’infla i es desinfla després d’algun esforç aporta, sense cap mena de
dubte, un premi addicional.
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La vida pornogràfica  no té res a veure amb el sexe, tot i aquest sigui el detonant del conflicte.
És una obra que abraça moltes pornografies en tot just setanta minuts. I és un bon lloc on
emmirallar-se, tant si s’és botxí com víctima. Perquè potser, tal vegada, es poden ser totes
dues coses alhora. Es podrà veure fins al pròxim 24 de maig, i les entrades ja han volat.
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