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El cor de les tenebres, viatge al l'infern amb Teatro
de los Sentidos

Título: Europa Espanya Català

El Teatro de los Sentidos es podria definir ja com un gènere. Una manera de fer molt especial, en
un lloc (El Polvorí de Montjuïc), també molt especial. Fa ja 2 anys que formen part de la
programació del Grec i enguany hi tornen amb El cor de les tenebres, una relectura del text
homònim de Joseph Conrad, que Francis Ford Coppola va donar a conèixer a tot el món a través
de la pel·lícula Apocalypse Now. L'espectacle, signat en l'autoria i la dramatúrgia per Enrique
Vargas i Teatro de los Sentidos, es va estrenar a Copenhaguen, el setembre del 2014 i es va
quedar en cartell durant un mes, fins a l'11 d'octubre. Ara torna a casa, a El Polvorí, on es
representarà del 5 a l'11 de juliol.

Enrique Vargas, director del Teatro de los Sentidos explica que: "Té a veure amb un viatge als
inferns, com s'hi va, què s'hi sent... Ens hem basat en el text de Conrad que parla de
l'enfrontament entre la civilització i una societat encara salvatge." Però aquesta adaptació escènica
va encara més enllà i busca on és la llavor del mal, després de beure dels textos filosòfics d'Hanna
Arendt. Se centra en la matança del Congo: "una d'aquelles matances de les que no se'n parla.
Van morir 20 milions de congolesos, van ser massacrats... Això té a veure amb el que està
passant ara a les fronteres del món."

El Teatro de los Sentidos transforma aquest cop alguns dels mètodes que fins ara han guiat les
seves posades en escena, un canvi necessari vista la duresa del text. El públic està convidat a
emprendre un viatge per un paisatge desolat durant el qual s'haurà de submergir en les zones més
fosques de la seva pròpia personalitat: "Un espai molt gran on et perds. És com fer alguna cosa
individual però en col·lectiu. Però no volem condicionar la seva resposta", diu Vargas. I és que les
percepcions, emocions i decisions de cadascú donaran forma a un espectacle que es marca com
a objectiu que l'espectador mateix aturi la representació: "Hem decidit convertir les preguntes en
un joc. Hem creat el joc per dir, en el nostre llenguatge Què faig de debò? El que faig ho penso o
em deixo portar? No sabem el que podem fer fins que ho fem." Un viatge cap al cor de la violència
i la maldat que ens endinsa en la poètica de la destrucció.

L'aforament serà per a 26 persones, amb dues funcions al dia.

NINGÚ SAP DE QUÈ ÉS CAPAÇ FINS QUE HO FA. Text de Enrique Vargas sobre l'espectacle

Aquesta producció de Teatro de los Sentidos pren com a punt de partida el clàssic El cor de les
tenebres (Heart of Darkness), una novel·la curta de Joseph Conrad publicada el 1899, per
desenvolupar un espectacle experiencial interactiu de creació pròpia basat lliurement en la
narrativa. Es tracta d'una aproximació a l'essència de la novel·la -la mateixa que va inspirar la
pel·lícula Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola- més enllà de la seva lectura postcolonialista,
centrada en allò que alguns han denominat "la llavor del mal". L'obra de Conrad és una complexa
exploració de les actituds que la gent adopta en una societat bàrbara en contraposició a una
societat civilitzada.

En aquesta ocasió, lluny de reproduir les característiques instal·lacions plàstiques de gran
complexitat presents en altres obres, es tracta d'una proposta molt més despullada. La foscor i la
terra es converteixen en manifestació corpòria d'allò misteriós que ens dóna principi i alhora fi. En
aquest context, els espectadors es converteixen una vegada més en viatgers, guiats per un
paisatge desolat que recorda l'antiga llera d'un riu, ara ja sec. El cor de les tenebres és un



passatge entre la vida i la mort. Uns llimbs simbòlics, no exempts de perill. Un no-lloc on confrontar
la relació amb nosaltres mateixos, amb el nostre recorregut vital i amb les eleccions, els somnis,
èxits i fracassos que ens han anat conformant. Una baixada a l'infern, a aquell infern que tots
portem dins. La part més fosca de nosaltres mateixos.

Fidel a l'esperit de la companyia, que busca eliminar les barreres entre actors i espectadors, El cor
de les tenebres és una experiència d'immersió sensorial per a grups en què la interacció personal
basada en la intimitat, en l'elecció i la interpretació subjectiva d'allò que perceben acaben de
construir l'espectacle. "A la foscor trobem el nostre origen, la nostra llavor i també la nostra fi. A la
foscor trobem els nostres límits però també podem trobar el nostre poder. Ens convé, aleshores,
escapar sempre dels lligams subtils de la foscor?"

Enrique Vargas Director artístic de Teatro de los Sentidos


