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Jesús Campos García ha-
via repudiat el teatre feia
uns anys i va provar d’es-
criure un guió radiofònic.
Tot just començar es va
adonar que la situació era
teatral i que havia de tor-
nar als escenaris trencant,
això sí, amb una de les
convencions principals: el
sentit imprescindible de
l’espectador és l’oïda; la
vista es nega. Campos sen-
tencia que la foscor és un
efecte real («el públic no
es pot distingir la mà a un
pam del nas») i metafòric:
l’obra parteix dels equí-
vocs, de les poques llums
dels personatges.

El Villarroel ha patit
una transformació per po-
der ser el marc d’aquesta
obra. S’ha habilitat un es-
cenari que està envoltat
per espectadors. Els actors
es mouen en la foscor i fan
els efectes sonors d’una
casa. L’exterior, on s’està
patint una guerra, es re-
transmet a través d’una
gravació que envolta l’es-
pectador. La peça, que
s’interpreta en castellà, no
pretén espantar (sí que ju-
ga amb la intriga) si no en-
tretenir i mostrar la condi-
ció humana a partir del que
reflexiona i no actua i el
que actua abans de pen-
sar-s’ho dos cops.

Un dels reptes de l’obra
és el desplaçament dels ac-
tors (també entre les file-
res del públic) amb l’única
ajuda d’un passadís de dos
nivells i la dels tècnics
(equipats amb infraroigs)
que assisteixen a totes les

demandes de l’espectacle
d’una hora i vint minuts.
Si, per exemple, un espec-
tador no pot suportar l’ex-
periència de la foscor n’hi
ha prou a fer un senyal per-
què aquests acomodadors
l’ajudin a sortir. La foscor
comporta dificultats: un
actor es va trencar un dit i
el director el va haver de
substituir en directe, sense
que el públic se n’adonés;
un altre va patir l’abraçada
emocionada d’una espec-
tadora que el va abraçar en
plena actuació. Els actors
remarquen la dificultat de
dialogar sense comptar
amb la mirada dels com-
panys.

Campos García aclareix
que l’espectacle no experi-
menta cap altra sensació
que la de l’oïda i, en tot
cas, la de l’olfacte perquè
es pot percebre una olor
amb referències marines,
ja que l’acció succeeix a
prop del mar. Els tècnics,
gràcies als infraroigs, vigi-
len la integritat del públic.
El director comenta rialler
que, en les primeres ses-
sions es van produir algu-
nes «escenes eròtiques»
entre el públic que es van
permetre, perquè no van
molestar el veïnat.

L’obra parteix d’una co-
mèdia dolenta i va gua-
nyant pes a partir de les re-
flexions dels tres protago-
nistes. La foscor es pro-
dueix quan es declara el
toc de queda en una ciutat
que es troba en guerra.
L’autor considera que, així
com quan una part del cos

està malalta, la persona
se’n ressent, també el món
està en guerra quan hi ha
algun conflicte obert, sigui
a prop o distant.

Teatre a les fosques
«A ciegas» es presenta al Villarroel durant tot un mes

J.B. / Barcelona

� La despesa en llum del Villarroel du-
rant el mes de juliol serà una broma. Des
d’avui (l’estrena oficial és demà) fins al
29 de juliol es representa el muntatge

Un rètol aclareix a l’entrada del Villarroel les condicions originals de l’espectacle. / EL PUNT

d’humor i filosofia A ciegas. L’obra, que
va ser un dels èxits al Festival de Otoño de
Madrid del 1997, es caracteritza perquè
l’escenari és al mig del públic i perquè els
focus s’apaguen quan comença l’acció.
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