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O

rganitzat i ideat per Ticvin Teatro en col·laboració amb l' Ajuntament
de Mila -subcomissió consellera de presons-, la Casa Circondariale de la CEE i la contribució de la regió de la Llombardia (la
província de Mila, Ajuntament de Mila -Settore Citta Sane-).

Els col·laboradors europeus implicats han estat Escape Artists, de
Cambridge, Théatre de l'Opprimé, de París, i Systeme Friche Theatre, de
Marsella.
La realització ha estat possible gracies a la col·laboració amb el
Nuovo Piccolo Teatro de Mila-Teatro d'Europa i l'Escola d' Art Dramatic
Paolo Grassi.
També cal donar les gracies a la Universitat deIs Estudis de Bolonya
/ DAMS i a la Universitat deIs Estudis d'Urbino / historia del teatre i de l' espectacle.
A l' encreuament de les diferencies
Per Ticvin Teatro
Mila

Per a una millor comprensió, reprodui'm el text escrit per Claudio Meldolesi en la presentació del primer conveni de 1994. Amb aquest mateix text el segon conveni de
Mila torna a recuperar els lligams establerts a la ciutat anglesa de Manchester
(1996).

Imaginació contra marginació. Fins i tot amb el títol, aquest conveni
sobre el teatre a les presons europees ens mena a diferencies estratificades i,
de vegades, vertiginoses: la diferencia deIs ordres jurídics que presideixen la
vida reclusa a cada nació; la diferencia deIs principis pedagogics de cada
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La para ta d e la nave dei Foll i. Representació: presó de Mi /a. (Fotografia: Eh Pug/isi).

país; la dife rent obertura de les presons a les practiques artístiques, com en~ant pels orígens tea trals; la diferencia tea tral feta de tant en tant; la
diferencia p articipativa a ca usa de l' edat, del sexe, de la durad a de la pena,
de la diferencia del col-lectiu de reclusos reunits per donar vida a l' espectacle, i, finalment, la diferencia artística que, des de l' intern ament, els actors
aconsegu eixen generar amb l' entesa amb el director (figura, també aquesta,
portad ora de diferents lIengu atges i criteris de realització). La diferencia i
l'encreuament eren la margina ció, I'aillament destructiu i autodestru ctiu, i
l'em ancipació mental que el teatre a la presó po t permetre. Cada preparació,
per tant, és un repte per als parti cipants i, per al director i els altres treballad ors ex terns, una veri ficació artísti ca i hum ana. Pero la posada en joc i el
resultat segueixen després, de totes m aneres, una modificació mental i interpersonal, és a dir, social en el sentit més elevat. Mentres tant, la practica de la
reciproci tat expressiva realitza, de fet, els principis sobre el quals Brecht va
fund ar o va somni ar de fund ar el seu tea tre-canviament: basa t en un arxiu
públic de les solu cions esceniques o una socie tat d' animadors, que pren el
nom de Diderot. Després, sobre la idea de l'art que porta a entendre i jutjar,
amb el dret de m odificar els tex tos. Més tard, sobre I' aprofund imen t de la
recitació i, fin alment, com a d o recíproc d'art i de vitalitat entre els artistes,
sobre la utopi a del tea tre més lliure que la historia ha conegut, el tea tre deis
individus ca p a~os de crear conjuntament, com a "individus socials particulars" a cad a ll oc de trobada, de patiment i d' intel'ligencia, juntament. H e tornat a refer Brecht, pero hagu és pogut també refer Beck o Brook. Que cad a teatre tri! el seu mestre d'art i de rigor: si els principis se segu eixen veritablement, s'entendra millor a si mateix que aq uells tea tres que es ded iquen a
di versos mestres.
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Per aixo, la idea guia d'aquestes jornades milaneses és que el teatre
a la presó, de vegades amb el seu expressionisme incandescent i de vegades
juganer, sigui també laboratori per a un nou naixement del teatre popular,
sigui dins o fora deIs barrots. Estem d' acord amb l' antropologia americana,
que ha descobert en la cultura de la pobresa una vocació internacional.
Claudio Meldolesi
Una elecció d'Utopia ("Aquest quadem")
El teatre? Una elecció. El teatre a la presó? Una elecció d'utopia.
Partir d'un no-lloc (la presó) per cercar alguna cosa que té a veure
amb el no-res (el teatre) ens ha semblat 1'única manera d'apropar-nos a aquell
encreuament que hi ha entre la marginació i l' emancipació.
La nostra feina teatral a San Vittore va comen<;ar fa vuit anys, mitjan<;ant un laboratori dins la secció femenina, i acaba amb la posada en escena de Viaggio con Alíce ('Viatge amb Alícia'). Una creació dramatica de Lewis
Carroll, reelaborada per les presoneres.
Repetidament, un grup de presoneres ens han demanat de treballar
amb elles. Del títol del primer espectacle de la secció masculina neix la companyia La Nave dei Folli ('La Nau deIs Bojos'). Des de llavors, han estat molts
els espectacles que hem preparat, pero només el 1996 ha estat possible portar-ne un a l' exterior, als patis de la Societat Humanitaria, gracies a la magistratura de Vigilancia, que ha concedit els permisos de sortida de la presó per
a alguns deIs actors presoners.
La nostra manera de fer teatre parteix sempre de les experiencies de
les persones que hem trobat. La practica teatral serveix per fer aflorar memories, records, emocions, coneixements i capacitats no expressades. Treballem
sobre les cultures originals de cada un, sobre els dialectes, sobre les llengües,
sobre el cant i sobre la confrontació amb autors teatrals (Shakespeare, Genet,
Lorca, Pinter).
Hem preparat La Nave dei Folli ('La Nau deIs Bojos'), Area di Rigore
('Área de rigor'), E mi chiesi se lei sognasse un sogno simile al mio "1 em va preguntar si ella somniés un somni semblant al meu'), Esercizio Genet ('Exercici
Genet'), Il Cunto di Riccardo III ('L'art de contar histories de Ricard III') i Ariel:
il viaggio, l'isola e la tempesta ('Ariel: el viatge, l'ilIa i la tempestat').
Quan el joc esdevé seriós, la concentració és rigorosa. Allargar el
pensament, veure allo que no hi és, dissenyar noves geometries amb la ment
i expressar-les amb el cos i la veu són activitats fatigoses, pero fan aflorar el
teatre. Donen al teatre un sentit nou en un lloc de dolor.
La nostra feina artística parteix de l'autodramatúrgia. Ho fa de
manera que els actors es descobreixen superant la por de la vulnerabilitat i
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l'individualisme, de la separació paralitzant i la marginació. El primer pas
per reconeixer i fer-se reconeixer pels altres.
La nostra producció més recent ha estat La parata della nave dei follí
('La parada de la nau deIs bojos'), inspirada en el poema homonim de
Sebastian Brant (1494): un desastrós i grotesc viatge de bojos i pecadors cap
al naufragi, simbolitzat per la disbauxa del Carnestoltes.
Una experiencia invisible i silenciosa, la del teatre a la presó, que
s' esta revelant una mica consistent i duradora a tot Europa.
D'un reconeixement recent desenvolupat pel Ministeri de Gracia i
Justícia, se'n despren que, aproximadament en vuitanta instituts penitenciaris del territori nacional, s'hi desenvolupen activitats teatrals, en la major part
deIs casos coordinades per artistes professionals.
Moments importants de confrontació internacional han estat els dos
convenis europeus de Mila (1994) i Manchester (1996). Les nombroses experiencies presents, encara que diferents per la tipologia de la interven~ió, han
revelat un panorama variat de la practica teatral a les presons. Des d' Austria,
única realitat teatral dirigida per agents de policia penitenciaria, a Fran¡;a, on
molts esdeveniments reben finan¡;aments del Ministeri de Gracia i Justícia, a
Anglaterra, els Estats Units i el Brasil, on els esdeveniments són de naturalesa
prevalentment terapeutica, desenvolupats amb tecniques de psicodrama i
enfocades sobretot a la reinserció social del detingut, a Italia, Espanya, SUlssa i
Alemanya, on són més accentuats i visibles els aspectes tecnics i de laboratorio
Per seguir amb les obres de promoció i divulgació de l' activitat del
teatre a la presó a Italia i a Europa, per intensificar l'intercanvi d'experiencies
i, sobretot, per mantenir un pont entre el de dins i el de fora, ens hem reunit
en aquest tercer convenio
Direcció artística de Donatella Massimilla i OIga Vinyals Martori en
col·laboració amb Alessandro Ferrara, Gianni Lamanna, Francesco Mazza i
Eddy Quaggio.
Aquest quadern esta dedicat al 3r Conveni de Teatre i Presó, desenvolupat a Mila a final d'octubre (del 27 al 31), i recull, en una for¡;ada síntesi,
una mena de diari, que sembla material de feina, fitxes sobre els espectac1es,
testimonis, síntesi d' esdeveniments i el resultat final de la iniciativa, gestionada amb els consells científics de Claudio Meldolesi, que des de fa anys
s'ocupa del problema, i amb l'apassionada obra de Ticvin, l'organisme que
dirigeixen Donatella Massimilla i OIga Vinyals Martori. Amb elles han
col·laborat treballadors de diferents nacions (Fran¡;a, Espanya, Gran
Bretanya, Irlanda, Alemanya, Austria) i un grup d' actors i actrius, joves
directors, treballadors socials, interprets, excarcerats i, en l' ambit de les limitacions de les disposicions de l' administració carceraria, també detinguts,
apassionats del teatre. El debat ha estat ampli i ha avan¡;at per diferents vessants, intentant confrontar diverses realitats nacionals amb problemes iguals
o similars.
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Després del matí inaugural, que es va fer a la secció penal de la presó
de San Vittore, els debats van continuar a l'Escola d' Art Dramatic Paolo
Grassi, on, fins i tot, es van projectar interessants vídeos. Deu deIs espectaeles es van representar en dues seus del Piccolo Teatro (el Teatre Estudi i la
seu historica de Via Rovello).
El conveni va coneloure amb la indicació d'una serie d'arguments
per aprofundir posteriorment; aquesta tasca es va confiar a un grup de treballlimitat, representatiu de les realitats nacionals.
Tornarem sobre l'argument d'una manera estructurada al proper
número.
Catarsi
Aquests són els punts·finals del conveni proposats per Claudio Meldolesi
i basats en l' essencia de nombroses intervencions:
1. Estructura federativa internacional.
2. Assemblees anuals nacionals per coneixer el punt de la situació en
cada Estat.
3. Coordinació de promoció internacional.
4. Lloc a Internet nacional i internacional.
5. Diari internacional amb traduccions a les diverses llengües.
6. Promoció de les relacions amb les institucions penitenciaries.
7. Reconeixement economic de les institucions penitenciaries respecte a les activitats de teatre a la presó i per a la presó.
8. Encoratjament de les iniciatives a l'Europa pobra.
Grup de treball
Per portar a terme els punts indicats, ha estat nomenat un grup de
treball internacional amb un representant de cada país. Aquests en són els
noms: Elena Cánovas (Espanya), Ricard Salvat (Catalunya), Gérard Lorcy
(Franc;a), Donatella Massimilla (Italia), Mike Moloney (Irlanda) i Matthew
Taylor (Anglaterra). EIs representants d' Austria i Alemanya es diran en un
altre moment, perque van deixar el conveni abans de l' acabament.
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EIs espectacles
El Théatre de l'Opprimé, dirigit per Rui Frati, va ser fundat el 1979.
És l'únic centre europeu reconegut per Augusto Boal, que n'és tutor, soci i
col·laborador.
Des de fa vint-i-cinc anys, a tot el món, el Théatre de l'Opprimé crea
grups populars de teatre, on els ciutadans exerciten el seu dret a la ciutadania teatral. El teatre és art total: hi són contingudes totes les formes d' expressió. Gracies al teatre, el ciutada pot prendre consciencia d' allo que l' oprimeix
i pot cercar d' oposar-s'hi. El Théatre de l'Opprimé té com a finalitat restituir
a cadascun el seu estatut de subjecte creador; treballa i crea alla on el contracte social esta trencat, els drets civils estan en crisi, la pertinen<;a al consorci huma és posada en discussió. Amb el Théatre de l'Opprimé, l'individu
descobreix que, si algunes persones fan del teatre un ofici, cada persona és
teatre, "ser huma és ser teatre".
Damiens ou le grondement de la bataille
Théatre de l'Opprimé (París)
Inspirat lliurement en Surveiller et punir, de Michel Foucault
Dirigit per Rui Frati
Assistent de direcció Frédéric Rousseau
Llums de Tanguy Gauchet
Amb Christina Appella, Delphine Dey, Fran<;ois Duregne, Elena Garofalo,
Cécile Givernet i Grégoire Monier
Le prisionnier Silencieux ('El presoner silenció s') (teatre forum)
IVT International Visual Theatre (centre sociocultural de Vincennes)
Dirigit per Rui Frati
Text de Jean Fran<;ois la Bouviere
Els actors sords de l'IVT de París s' associen al Théatre de l'Opprimé de París
per a aquesta representació. Ha estat proposat un teatre forum (debat teatral
amb elllenguatge deIs signes, a partir de situacions realment esdevingudes).
Altre Parole ('Altres paraules')
Ticvin Teatro (Milano)
De Harold Pinter
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D'JI calapranzi, Chiaro di luna, Victoria Station
Dirigit per Donate11a Massimilla i Francesco Mazza
Col·laboració artística d' Alessandra Serra
Llums d' Alessandro Castiglione
Amb Ugo Bossi, Francesco Mazza, Franco Milone, Luigi Povekato i Edy
Quaggio
On la dramatúrgia pinteriana esdevé realitat? 1 on es projecta fora
deIs murs desvet11ant-nos altres múltiples veritats? Presencia sense 110cs,
ombres, fantasmes somiats. Qui és la noia que dorrn i es desperta, qui són
Ben i Gus tancats en una habitació? És, de debo, un taxista e1247? El recorregut a través de l'estació amaga alguna cosa més que un trajecte de rutina? Es
tracta d'una cooperativa de taxistes o és una organització que ofereix altres
serveis? Les amenaces sense importancia o les violencies dec1arades arriben
de l' exterior o formen part d' aquelles ombres i d' aque11s fantasmes que
poblen, gairebé sempre, la ment deIs personatges de Pinter?
Les respostes d'aquestes incerteses, d'aquests dubtes i de molts
altres que sobrevenen en el curs de les proves, són diverses. No s'ha de cercar una solució: no n'hi ha una de sola. De la mateixa manera que no hi ha
explicacions (i si n'hi haguessin, serien d'importancia secundaria).
Scomparsi ('Desapareguts')
Co11ettivo Verde Carcere di Voghera
Inspirat lliurement en JI bicchiere della staffa, de Harold Pinter i en Le irregolari, de Massimo Carlotto
Dirigit per Alessandra Genola
Amb Vicenzo Andraous, Andrea Russo, Santo Tucci i Giulia Bertone
Un projecte en curs, per denunciar la violencia a Argentina. Des de la presó,
una veu contra la violencia. Uns homes que han conviscut amb la violencia
els rni110rs anys de la seva vida.
The Dumb Waiter ('El cambrer mut')
Escape Artists (Cambridge)
De Harold Pinter
Dirigit per Matthew Taylor
Llums de Christopher Comer
AmbNeil Robinson i Roy Knight
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Dos assassins esperen l'hora X. Aquesta vegada, pero, la víctima
designada és un d'eHs: Gus. Ben esta en tensió, perque haura d'assassinar el
seu socio El ritme és frenetic. Sembla que Gus intueixi el seu final i per aixo
s' apressa, contínuament i repetitivament, amb preguntes. Ben intenta distreure' s Hegint un diari, pero la inquietud se li transparenta fins a convertirse en evident. De res no serveixen les notícies del diari o els partits compartits pels dos amics: Ben haura de complir el seu deure, fins al final.
La companyia Escape Artists va tenir l'honor que, a la primera representació d' JI Calapranzi, hi fos present l' autor, el qual va escriure: "Aquesta és
una excel·lent posada en escena: molt inteHigent, mesurada, intensa. M'ha
agradat de veritat".
B.B. Viaggio tra le paro le di un certo Berlolt Brecht ('B.B. Viatge entre les

paraules d'un cert Bertolt Brecht')
Tam Teatromusica (Padua)
Escriptura escenica i direcció de Pierangela AHegro
CoHaboració artística de Michele Sambin
Amb Massimo Berton, Patrizio Borraccia, Josep Burgaya Costa,
Mohamed Chorib, Giusseppe d' Arpa, Cuma Dekirmiran, Loris De Pieri,
Samir Dridi, Angelo Girardi, Enver Krasnici, Francesco MoreHi Pedersoli,
Luigi Ruso, Nicola Sansonna, Felice Solpasso, Giusseppe Strano, Antonio
Vinci, Vittorio VitieHo i Mohamed Zaharau
Producció de Tam Teatromusica / IP Due Palazzi-Asssessorato Interventi
Sociali Comune de Padua
Instruccions d'ús: apropar Bertolt Brecht als presoners sense por de
fer-ho.
El centre és la Huita. La Huita sera el nostre argument. Antítesi a la
renúncia i a l'aterrament. Farmac contra la perdua de voluntat, d'interes i de
goig per la vida. Ser amargs i corrosius com la realitat. Ser tragicomics: voler
canviar el món encara que se sapiga que és impossible.
B.B., petit viatge dins la biografia i els escrits de Bertolt Brecht, es
construeix amb una forma que és fusió de generes: cabaret, teatre recitat,
d' objectes, comic i lírico L'evasió dramatica es representa en quadres tancats,
un dins l'altre, en que el tema dominant és la combinació d'atreviment i
pudor.

Dove il cielo e¡atto a quadretti (teatre forum) ('On el cel és fet de quadrets')
Ticvin Teatro Mila-Théatre de l'Opprimé (París)
Dirigit per Rui Frati
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Llums de Tanguy Gauchet
Amb Alessandro Ferrara, Alessandra Genola, Francesco Mazza, OIga Vinyals
Martori, Paola Zuradelli i Christina Appella
Representació d'una situació conflictiva. El teatre forum conta, amb
diversos quadres, la historia d'un detingut qualsevol, les seves relacions amb
la família, la institució i el seu retorn a casa després d' anys d' absencia.
Després d' aquesta primera part teatral, estimulats per algunes preguntes
d'un director-jolly, el públic s'implica directament en escena, pot substituir els
actors proposant idees propies. La finalitat d' aquesta acció teatral és provocar una indispensable reflexió sobre el tema de l' empresonament i, més genericament, sobre la submissió de l'home en la nostra societat, a l'alba del segle
XXI.

Deseo de ser piel roja

Plan de Fugas (Barcelona)
De Miguel Morey
Dirigit per Pepe de Jiménez
Dramatúrgia de Pepe de Jiménez i Miguel Morey
Subjecte perillós: Adan Rodríguez; mestra de cerimonia: OIga Vinyals
Martori
Cor: Tivi Tinell, Pau Miró, Jose M. Morales, Óscar Muñoz, Bernat Miralpeix i
Joan Soldevilla
Llums d'Ivan Guerrero
Un espectac1e creat sobre l'assaig del filosof espanyol Miguel Morey,
guanyador del XXII Premi Anagrama d' Assaig 1994. La dramatúrgia, escrita
pel director Pepe de Jiménez juntament amb l' autor, es desenvolupa sobre el
doble binari de la realitat que ens envolta i el seu simulacre. Realitat o representació?

Deseo de ser piel roja dóna veu a la recerca de l'impossible, de qualsevol cosa que no hi és, que no existeix. A l'intern d'aquest "Auschwitz", que
per a l'autor és l'actual ordre del nostre present (els primers signes deIs quals
van ser preanunciats per les reserves índies de l'oest america), el protagonista del "simulacre" es qüestiona si no sera la poesia, o potser la moral, l'únic
camÍ de sortida d' aquest ordre viscut com apresó; hi ha la intu'ició-pressentiment que l'única patria possible es digui fuga.
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The Blagger
Escape Artists (Cambridge)
Dirigit per Matthew Taylor
Llums de Christopher Corner
Amb Robert Kinsman, Roy Knight, Caroline Rippin, Neil Robinson i Paul
Springett
És la historia d' un jove que es barreja amb el món de la droga i el
crim i que acaba els seus dies a la soledat de la presó. És una anaJisi del mode
subtil de l' autodestrucció i de l' amament individual.
La nave dei follí "Diario di bordo 1993-1998" ('La nau deIs bojos "Diari de
bord 1993-1998 111)
Ticvin Teatro (Mila)
Dirigit per OIga Vinyals Martori, Alessandro Ferrara i Donatella Massimilla
Col·laboració artistica de Gianni Lamanna, Francesco Mazza, Franco Milone,
Fernanda Poiré, Luigi Povelato, Nino Pristeri i Edy Quaggio
Llums d'Alessandro Castiglione
Amb Alessandro Boselli, Ugo Bossi, Ugo Ceniviva, Alessandro Ferrara,
Ginanni Lamanna, Claudia Marchesi, Romeo Martel, Francesco Mazza,
Franco Milona, Fernanda Poire, Luigi Povelato, Nino Pristeri, Edy Quaggio i
OIga Vinyals Martori
El seguiment de la feina sobre la memoria cultural i sobre l' autodramatúrgia pren la forma, en aquest Diario di bordo, d'un fil invisible que lliga
els participants, entre ells, al viatge.
Persona i personatge es troben cara a cara en un metaforic matx en
que la confian<;a en un recorregut creatiu individual i de grup duu també a
la confrontació amb autors com Shakespeare, Genet, Lorca ... L' adquisició en
primera persona del text desperta records, sensacions, impressions que la
constricció prova de vegades d'anul·lar.
Saltar el mur, saltar la corda, volar més enlla, transvestir-se, somniar,
recordar en nom d'un desig de llibertat expressiva és l'única manera per testimoniar absencies i presencies.
Han dit
Riccardo Poligneri (CAST de Torí): "Un quadre general del punt
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tals d'aquell conveni: 1) coneixement entre treballador i intercanvi de projectes; 2) promoció teatral com a instrument de canvi pel detingut-actor, i 3)
futura creació d'una forma internacional de coordinació. Hi van sorgir dues
polaritats diferents: teatre a la presó com a instrument per a la maduració
individual i psicologica del detingut per a la futura reinserció, i teatre amb un
emfasi més artístic, tenint en compte que les dinamiques recreatives poden
tenir recaigudes personals. Aquests dos eixos cartesians semblen sorgits de
Manchester. Pel que fa al que té a veure amb la idea d'un grup supranacional es va definir amb dos posicions diferents: 1) xarxa de treballadors dotada
de petíts instruments d'informació que deixi autonomia als singulars nusos
de la xarxa, i 2) d' altres preferien un organisme d' ordre associatiu que presentés un projecte comú que es pogués proposar en dimensió europea. El
debat sobre aquest punt es va interrompre i l' elecció de la proposta va quedar en suspenso Em felicito que s' aconsegueixi, en aquesta seu, fer alguna
cosa concreta, un pas endavant."
Elena Canovas (directora i funcionaria a la presó de Madrid):
"Sempre he cercat fer un teatre igual que aquell que es fa fora de la presó.
Amb les presoneres han treballat actors professionals. L'experiencia s'ha
repetit altres vegades en aquests deu anys; en les meves actrius cerco aquella
evidencia que ha sorpres molts actors, vull que treguin el més íntím de la
seva personalitat, els seus desigs i el seu doble problema social: ser dones i
recluses, alhora. El teatre ha de moure les consciencies, té una forc;a revolucionaria que, a la nostra epoca, té com a objectiu 'alliberar !'individu'."
Martín Glynn (director i autor de la companyia Black): "En els
darrers quinze anys, he treballat a les presons negres. La meya activitat es
desenvolupa entre els Estats Units, el Carib i Anglaterra. Actualment treba110 a la presó St. Quentin, a America. La finalitat del meu teatre a la presó consisteix a descolonitzar els negres i reconquerir la consciencia mental i una
identitat per a la gent de color. Mai no em separo de la gent amb qui treballo;
no sóc ni un missioner ni un liberal, pero, com tots, he estat format a partir
de les meves experiencies culturals. Sóc el fruit d'una societat basada en l'exploració economica i, quan vaig a la presó, porto allo del que estic fet i que
és, a més a més, allo de que estan fetes les persones que conec a les institucions penitenciaries."
Neil Robinson (Escape Artists de Cambridge): "Ja sigui com a actor
detingut o com a actor exdetingut, puc afirmar que l' acte de posar-se en la
pell d'un altre -interpretar un rol- millora la comprensió global de l'ésser
huma."
Michele Sambin (director Tam Teatromusica de Padua): "L'important
és fer un contacte artístic que porti a una realització, la resta que se'n deriva
pot ser útil als psicolegs i als treballadors socials, pero nosaltres cerquem la
possibilitat d' expressió. La meya utopia és la de portar fora de la presó un
espectacle de detinguts i presentar-lo sense fer saber al públic que es tracta
de presoners. Es parla molt del "teatre de la incomoditat" i és just de proteiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 343 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

gir-lo, pero crec que l'art ha d'anar més enlla de qui ho fa; d'altra banda, és
natural que, si és possible treballar amb un grup, també és possible treballar
amb els detinguts, perque al capdavall constitueixen una comunitat."
Mike Moloney (Prison Arts Foundation de Belfast): "El meu teatre
vol tornar a contar la historia irlandesa i recuperar-ne la tradició; cada· element pot ésser útil a aquesta finalitat. Emergeixen sentiments contrastats
com el dolor, el turment, la mort, pero també l'humor i l' espiritualitat. Jo reafirmo factors com el temps, la posició, la situació i els torno a elaborar teatralment. Cadascú cerca fer ressorgir la propia cultura i conquerir, amb el teatre, un espai lliure. La positivitat esta en el fet d' aconseguir canviar el teatre
i a nosaltres mateixos; l'intercanvi és fonamental,la difusió n'és l'instrument.
Confrontar-se i mesclar-se és essencial: no hem d' oblidar que la presó és un
microcosmos, una imatge reduIda de la societat que l'ha produIda."
Kate Lodge (TIPP Theatre de Manchester): "El teatre és, per a nosaltres, un mitja per tornar a donar humanitat. No acaba necessariament amb
l'espectacle i el públic; és un intercanvi d'intimitat, de confidencies, l'exposició del propi punt de vista."
Gianfranco Pedulla (director de la companyia 11 Gabino, d' Arezzo):
"Acabeu de discutir sobre pedagogia i de delimitar l'art: és un problema falso
El teatre és sempre teatre, sobretot a la presó. Hem de foragitar aquesta idea
idealista de l' art, és una idea elitista i burgesa. Hi ha art quan es produeixen
comunicacions, esdeveniments, relacions concretes. El teatre és artesania. No
fem teatre a la presó per demostrar que som bons directors, sinó que fem teatre dins i fora per construir esdeveniments de comunicació, per un interes
civil i social que cada artista hauria de tenir. 5óc a la presó per idealisme, per
aportar la meya contribució a les persones que estan malament. Per solidaritato Que hi ha més revolucionari que el teatre a la presó? Que hi ha més revolucionari que fer alguna cosa amb actors en un estat de precarietat contínua
més enlla deIs sistemes? Hem de pensar en els centres de pedagogia del teatre, estructures permanents dins i fora de la presó. 5'hauria de pensar en una
formació professional que també els ajudi, un cop hagin sortit de la presó, i
que els sigui referent en l' espai vuit que molts exdetinguts troben a la societato Ellaboratori artístic va lligat a la reinserció social. A Italia, crec que ja hi
són les bases per a un projecte nacional ampli: per aquest objectiu, haurem
d'esfon;ar-nos junts. L' art ha d' anar alhora amb l' educació, ha de posar en discussió la part negativa de nosaltres mateixos, de la nostra vida i canviar-la."
Vincenzo Andraus (Collettivo Verde de Voghera): "5óc un detingut.
A Voghera el teatre és un instrument comunicatiu en situació de culminar el
salt entre el de dins i el de fora, pero ens hem adonat, de seguida, que podia
refor<;ar el pervers mecanisme intern a la presó mateixa. Llavors, hem intentat de canviar la presó de Voghera. La meya reflexió és aquesta: a més del teatre i deIs detinguts, cal parlar de presó, perque, per a l'Estat, és una terra de
ningú. El teatre, sí que ha de reconstruir les persones, pero també ha de posar
en discussió la institució que l'inclou."
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M. Natowicz & M. Schuster (Teatro Kultoknast de Viena): "Som
agents de la justícia a la presó de Viena. Teníem un projecte no gaire actiu, per
ara, i era una idea de mesclar, a la presó, homes i dones. Hem tingut dificultat amb els nostres col·legues agents que ens han 'girat l'esquena' quan han
vist la nostra perseveran<;a, perque ho han considerat una cosa externa a la
vida de la presó. La jerarquia ha estat alterada totalment. El 'fu1cre' del nostre discurs és la presencia de molts joves, els quals ens han agralt la possibilitat que els hem ofert per mitja del teatre."
Ana Pina (representant de l'Organisme Autonom del Treball i
Prestacions Penitenciaries de Madrid): "Hi ha un organisme autonom amb la
intenció de donar direcció formativa i recreativa a les presons. Des del
comen<;ament, el teatre s'inclola amb el tractament; a partir deIs anys vuitanta, animadors i monitors, hi van comen<;ar a treballar. l' animació va ser
sociocultural i, després, teatral. Aquest pas -del tractament a l' animacióha reafirmat legalment el teatre com a un deIs esdeveniments integradors. El
teatre era una clau per als detinguts. Quan un individu entra a la presó es
tanca la porta de la presó i, també, la porta personal: aquesta, el teatre la pot
obrir."
Miguel Morey (docent d'antropologia filosofica a la Universitat de
Barcelona): "La meva intervenció no sera tecnica, pretenc presentar-vos una
imatge, una fotografia: Michel Foucault a Auschwitz. El 1984, Foucault visita
el camp d' extermini d' Auschwitz i, d' aquesta visita, en tenim notícies deIs
seus biografs. Descriuen alguna cosa lírica sobre la trobada entre el major
analista del sistema carcerari i el maxim teatre a la presó: aixo ha estat
Auschwitz. Per a la societat industrial, el problema és traduir la for<;a-treball
en for<;a productiva. El temps de la vida deIs homes transformat en temps de
feina; allo que fa possible aquesta traducció és la instancia política. Allo que
analitza Foucault és el temps transformat en for<;a-feina."
Piergiorgio Giacche (docent d'antropologia teatral a la Universitat
de Perugia): "Sobre el tema jI' obligació i el seu doble' he triat una escapatoria, fora de la presó i del teatre, per parar-me sobre la pel·lícula de Daniele
Segre, lo lavoro? ('Jo treballo?'), i entrar en un altre tipus d'obligació, no en un
altre tipus de llenguatge. l' obligació esdevé un tema individual per a desenvolupar junts, i no pas un problema singular que la societat ha de resoldre.
El teatre no és en la representació, sinó en la feina de reinserció, que introdueix l'altre en un nou llenguatge i en un nou cos, i fa preguntar a aquell que
és un addicte a les feines: 'jo faig teatre?' En aquest punt el públic no hauria
de tenir dubtes: es fa teatre."
Paul Heritage (director del Theatre Departement Quenn Mary &
Westfield College London University): "El llenguatge imaginatiu sobre els
límits, sobre els confins, deriva d'una tradició ja consolidada, en particular de
la teoria de l' educació de Paul Freire. És important ressaltar les diferencies de
l'interior d'un procés cultural i delinear-ne els confins. Alla on els confins es
troben tenim el poder del nostre marge i ens sentim desdoblats: som entre
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presó i societat, en el velnatge que el teatre crea entre actor / públic, real! irreal.
Quan descobrim aquest marge el podem eliminar; el teatre ha de trobar els
seus límits -com deia Augusto Boal- i després transgredir-los. Com
creuem l'espai de la presó? El creuament anira més enlla de 1'espai? I aquest
espai sera segur?"
Angelo Aparo (docent de psicologia de la desviació a la Universitat
Catolica de Mila): "Quan una noia pega a una nina, posa en escena un petit
drama personal; quan un noi pega a un altre, esta fent el mateix. Quan algú
entra en una casa per robar, també aquí, estranyament, escenifica un drama,
tal com ho fa aquell que reté un preso En tots els casos hi ha una separació.
En el primer cas, la noia pega a la nina, perque ha estat dolenta, i fa allo que
la mare fa amb ella: així s'esdevé. Sovint hi ha una constatació d'aquesta maldat, en cada cas es produeix una separació conflictiva. Ens fem servir d'algú
a qui confiem una part important, i viceversa. La fractura fa que les dues
vores de la ferida s' obrin cada cop més. Per exemple, com més pega un noi a
un altre, més s' allunyen. Amb el drama es fa, contrariament, un esfore; de tornar a conjuntar. És dar que és més difícil quan una figura institucional pega
a una figura no institucionalitzada, pero sempre aixo és un drama. El pas
següent? Curar la fractura. Reunir el dos elements de la mateixa humanitat,
trae;ar els punts. L'home necessita trobar l'home i lluita contra la mentida,
que és el que caracteritza la fractura. A la psiquiatria, al teatre, a la fractura
hi ha el doble, que és aquella realitat dinamica que es verifica alla on existeix
una constricció capae; de bloquejar el camí global de l'individu. Hi ha maneres i maneres. de servir-se d'aquest doble i de la comunicació; de vegades el
doble no ens porta a exits positius, perque l' abisme no es pot omplir, pero
resta la necessitat de la costura. De vegades es crea una associació entre els
dos elements. També el teatre permet actuar d' aquesta manera: prendre una
fissura, penetrar-la i trobar un contacte per ajudar en la personal recerca d'identitat mostrant una imatge millor. Comunicar les aspiracions."
Giovanna Fratantonio (directora de l'lnstitut Penal de Menors
Beccaria de Mila): "He reflexionat molt sobre la utilitat del teatre. Teatre com
a ritu, catarsi, reapropiació de si mateix; a les tragedies dassiques ens trobem
el mite, pero també en una presó de menors el mite és present: quants Edips,
quants Orestes, quants Clitemnestres... Que difícil trobar les culpes deIs pares
en les accions deIs fills! També nosaltres, treballadors, som actors que creiem
en la il-lusió de la salvació .. Donem a aquests nois un adult que l' ajudi, que el
controli, que fins i tot el cél,stigui, pero que se'n preocupi. Som sempre,llavors,
en una representació. Dono la paraula a AH Hassane, un noi nostre."
Cinzia Zanellato (Tam Teatromusica de Padua): "El projecte que
porto endavant és un deIs cinc projectes-pilot que volia el Ministeri de Gracia
i Justícia. Aquests projectes pretenen superar el nivell d'animació deIs esdeveniments i donar al teatre dignitat de professió socialment considerada.
Aquest projecte té com a objectiu la formació professional de tecnics per al
teatre, treballs més preuats que aquells deIs actors."
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 346 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Didier Mauberty (director de la companyia Masquerades de Bry sur
Marne, París): "La companyia Masquerades treballa a la presó de Freines, a
la periferia del sud de París. El centre de les nostres motivacions d'intervenció és l'individu, el detingut. Anem més enlla del teatre, treballem entorn
d'una realització col· lectiva on cada detingut invertira les energies, després
d'una fase d'elaboració, i les acomboiara cap a un moviment de creació, que
sovint és ofegat. El nostre interes és: despertar les ganes de viure, revitalitzar
i reactivar una energia que sovint ha esdevingut com els murs de la presó, és
a dir, grisa i morta. Retrobar el gust de riure, plorar, cridar, somniar. La nostra acció és una meta entre un espai social i un altre d'artístic i un esdeveniment que dic aeompanyament. Aquest espai d'acompanyament se situa entre
prendre consciencia i tenir en compte; creem un espai de paraules que ajudi
al detingut a reconstruir-se i a resocialitzar-se. El grup hi té influencia important i és la raó per la qual treballem molt sobre la col·lectivitat i sobre la capacitat de l'individu. L'observació i l'escolta tenen un rol preponderant en
nosaltres, artistes que intervenim."
Holger Zimmer (Companyia Auf Brocht, de Berlín): "Nosaltres
volem fer, ja sigui teatre a la presó o teatre a la ciutat, perque la presó és, ella
mateixa, part de la ciutat; és la més gran de Berlín amb mil sis-cents detinguts. Hem de tenir present que el detingut ve d'una ciutat -que és la
presó- i que portara, una vegada lliure, valors apresos a l'interior que els
abocara en una altra ciutat: Berlín."
Ticvin (CC San Vittore, de Mila): "A Mila tenim una adre<;a
d'Internet, Caienna, que pertany al departament de Sociologia de la
Universitat Estatal, que ens ha deixat un espai d'informació, i altres adreces
indoses a la xarxa cívica de Mila. El que és una mica expert hi pot navegar
tranquil·lament; és dar, que el millor seria tenir una adre<;a Teatre i Presó."
Ricard Salvat (docent d'historia de les arts esceniques a la Universitat de Barcelona): "Penso que als paisos pobres, on el teatre a la presó no
té la mateixa importancia que en té aquí, a Italia, és necessaria la voluntat de
coneixer les dades d'influencia de la presó, de la posició del Ministeri de
Justícia i recollir-ne tot el material possible. Moltes vegades se'ns pregunta
'per que fer teatre' i la resposta l'he trobada i l'he vista en aquestes experiencies, en allo que Meldolesi anomena la dimensió etiea del teatre, la seva essencia: la veritable dimensió moral de la nostra feina. Com deia José Luis
Aranguren, un gran professor, castigat durant el franquisme, 'tota etica és
una estetica i tota estetica és una política'. Com a catala, lluito per la
Comunitat Europea, per una visió d'Europa i, aquí aquesta realitat de la
presó hi té un rol centra1."
"Gracies per aquests quatre dies meravellosos. He apres molt."
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El teatre, aquell instrument d'autoindagació de la societat

És natural aturar-se sobre les increibles possibilitats que la interpretació dramatica ofereix als recorreguts de formació, de rehabilitació, de terapia. El signe teatral, és a dir, la transfiguració del cos, de la veu, de les interaccions humanes en un esdeveniment estetic, implica i desconcerta la percepció de si mateix; la feina de l'actor produeix espontaniament dispositius
de coneixement i transformació personals.
El teatre -entes com a fet artístic, abans i tot que com a tecnologia
educativa- és, de totes maneres, en situació d'allargar ulteriorment les propies funcions pedagogiques.
En aquests temps nostres, en que la comunicació es fa virtual, en que
les indagacions modulars i de sondeigs esdevenen l'instrument privilegiat de
representació a través del qualla societat cerca d' entendre i interrogar-se a si
mateixa, l'escena teatral pot donar veu a una realitat que no pot ser culte,
altrament.

Una veritat crua i preciosa representada pels rostres, per les emocions, per les vides reals i concretes que tenen lloc dins d' aquella societat.
El teatre: des de sempre instrument a través del qualla sociabilitat
humana pot indagar sobre si mateixa, sobre aquelles veritats contingudes en
les miseries, en les glories, en els amors, en els odis, en les passions, en les
ments i en els cossos de les dones i els homes, veritat que el codi teatral pot
compondre i restituir.
És la necessitat del ritu "indagada pels grans del teatre modern", el
lloc on la comunitat es construeix a si mateixa, observa les regles propies, les
transgressions propies.
El teatre a la presó permet una pedagogia social, un context en que
la col·lectivitat pot reflexionar sobre la concreció de les propies eleccions,
sobre la necessitat i sobre les conseqüencies de la pena, sobre el seu sentit,
sobre la seva crueltat.
El teatre és, per tant, necessari: perque les vides que es desenvolupen
dins els murs d'una presó siguin conegudes a l'exterior, no solament com a
dades numeriques, sinó com a existencies veritables, concretes, emocionals,
apassionades, en una comunicació crua, no pas virtual, pero "cos a cos", fet
que només la relació actor-públic pot donar.
Una possibilitat d'indagació que s'hauria d'oferir també a altres
objectes de sondeig: als nens de les metropolis, a les dependentes deIs supermercats, als comercials, a les treballadores; a les existencies reals, als humors,
als pensaments, a les temptacions, als somnis de les dones i els homes que
aquesta ciutat ens descarrega tots els dies al nostre costat.
Claudio Mustacchi
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