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ENTREVISTA // ELENA CÁNOVAS, DIRECTORA DEL GRUP TEATRAL YESES

"Una vida al límit és una gran riquesa a l'hora d'actuar" 

CRISTINA SAVALL

Elena Cánovas és capaç de perseguir un jutge per demanar-li que mediti amb calma la seva decisió
després de denegar-li un permís a una presa del seu teatre. Aquesta força de voluntat indestructible l'ha
dut a barallar-se una vegada i una altra contra un sistema que relaciona la paraula presó amb càstig
penitenciari i protecció ciutadana i no amb reinserció social.

Finalment, aquesta funcionà- ria, a qui no li ha agradat mai portar uniformes ni claus, ha aconseguit que
quatre internes del grup teatral Yeses actuïn fins al 21 de juliol al recinte del Fòrum. Per al dia 16
preparen una funció per a la presó de dones de Wad Ras.

--¿El teatre ajuda a la reinserció?
--Obliga a prendre postura en la vida. Aquesta reflexió és important en un centre penitenciari. Crec en la
reinserció social, encara que em qualifiquen d'ingènua. Fins que no se'ns acudeixi una cosa millor, la
presó ha de ser un lloc d'aprenentatge, una escola on la vida sigui tan amable com sigui possible. Un
lloc inhòspit l'únic que fa és potenciar l'agressivitat i la desconfiança.

--¿Què els ensenya el teatre?
--A esforçar-se, a superar-se en els assajos, a memoritzar, a suportar les companyes, a concentrar-se.
Les preses són grans àcrates. Només una activitat creativa organitza les seves vides. El teatre és un
aprenentatge alliberador. Desenvolupa la personalitat, t'acosta a la cultura i genera un respecte pel
treball dels altres. Crea valors de convivència.

--¿Una presa és bona actriu?
--El talent es té o no es té. El teatre és un joc de repetir, de perfeccionar. Incrementa l'amor propi. Les
preses són més tolerants quan formen part del grup. Una reclusa amb talent per actuar és un diamant
en brut sense tics ni vicis. Té una intuïció especial. Són vides al límit plenes d'emocions. Això és una
gran riquesa a l'hora d'interpretar.

--¿Com respon el públic del Fòrum a la representació de Libertas, Libertatis?
--Se'ns omple el teatre tots els dies. Vénen expectants, desconcertats. Ens aplaudeixen molt. El públic
amb el temps ha canviat, ja no es comporta com si anés a veure la dona barbuda o la drogoaddicta que
cau a trossos.

--Libertas, Libertatis mostra la presó des de dins. ¿Han hagut de suavitzar l'obra per poder-la
representar al Fòrum?
--En els textos solem ser més canyers, hi destaquem les injustícies, començant per les de la presó. El
públic que ve al Fòrum als matins, que és quan actuem, és familiar. Per això hem accentuat l'humor. És
un divertiment amb fanfàrries.

--¿Les acompanya la Guàrdia Civil o la policia?
--A les gires que emprenem per Madrid, les noies poden ser d'altres graus. Viatgen emmanillades i en
furgó. Per això ens acompanya la Guàrdia Civil o la policia. Al Fòrum només han vingut les de règim
obert, que són les que han d'anar a la presó per dormir, com un internat de senyoretes. Però aquesta
vegada hem aconseguit un permís especial per dormir en un hotel. L'únic control és que han de firmar a
la comissaria.
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--¿Hi ha hagut alguna fuga?
--Mai. Els dic que no els passi pel cap, que farien una mala jugada al grup.

--A Yeses va debutar com a actor Santiago Segura.
--I Tristán Ulloa i Chete Lera.

--¿Què significa un aplaudiment?

--E o havien tingut mai una gratificació.
ls vénen les llàgrimes als ulls. N

Tenaç Elena Cánovas, al recinte del
Fòrum, ahir.
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