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Text Laura Díaz-Roig

ARA ENS EN SORTIM “A l’espai del teatre
de la presó és on
m’he pogut sentir
més jo”

El teatre l’ha ajudat a fer més
suportables els deu anys que ha
passat entre reixes. L’any 2011,
però, el Juan Carlos va fer un pas
més i va acceptar, juntament amb
altres presos, participar en una
pel·lícula, la primera gravada
íntegrament en un centre
penitenciari. El resultat és
‘Frontera’, un film coral que
mostra les hores d’aïllament del
grup de teatre de Quatre Camins
i els seus professors per una
epidèmia d’origen desconegut

H
a passat més de deu anys entre
reixes i, durant tot aquest temps,
el teatre l’ha ajudat a tirar enda-
vant. Un espai, diu, on ha rebut
sempre un tracte de tu a tu, lluny

de l’autoritat dels funcionaris. “Al teatre
és on m’he pogut sentir més jo”, assegu-
ra el Juan Carlos, que ara ja té un permís
per sortir a treballar i per dormir a casa
els caps de setmana.

“Des del 2004 treballem amb els in-
terns de Quatre Camins. Va néixer com
un projecte teatral però amb el temps
s’ha anat diversificant a música, tècni-
ques d’espectacle, etc.”, explica Eva
Garcia, fundadora de l’associació Trans-
formas, que té entre els seus projectes el
TeatroDentro, adreçat a la formació i
producció artística dins de la presó (i
que desenvolupa també la seva activitat
a Wad-Ras, la presó de dones de Barce-
lona). Segons Eva Garcia, l’objectiu de
Transformas és “evidenciar” que la cul-
tura de qualitat també existeix en altres
espais. L’any 2011, Transformas va voler
anar més enllà: es va plantejar fer una
pel·lícula, la primera gravada íntegra-
ment dins d’una presó i amb els interns
com a protagonistes. El resultat és Fron-
tera, un film coral que ja s’ha emportat
diversos premis, com els de millor direc-
tor i millor actor del Festival de Màlaga.

El Juan Carlos va arribar a Quatre
Camins l’octubre del 2006 des d’un al-
tre centre penitenciari. Es va informar
de totes les activitats que feien a la pre-
só i finalment es va apuntar a teatre
perquè havia fet una obra en un altre
centre i l’experiència li havia agradat.

“Els tallers de feina només eren fins al
migdia i necessitava fer alguna cosa la
resta del dia”, explica. Assegura que ha
après a parlar de cara al públic però, so-
bretot, a ser pacient i no barrejar-se en
discussions i baralles. Agraeix enorme-
ment el tracte dels professionals, tant
dels que han participat en la pel·lícula
com dels que han treballat durant tants
anys al seu costat. “Ha estat un tracte
d’amic, de respecte, de persona a per-
sona. Això allà dins és molt difícil”, la-
menta. I Eva Garcia afegeix: “El teatre
és on poden ser ells mateixos, els acos-
ta al carrer, en les coses bones i les do-
lentes”. La fundadora de Transformas
destaca que no hi ha una relació de po-
der entre professors i alumnes i que el
contacte està “molt lluny” del tracte
penitenciari. “En sentir que hi ha un
lloc on poden ser ells mateixos, cada un
fa un recorregut molt íntim”, diu. Se-
gons el Juan Carlos, el teatre és un es-
pai físic on els presos no tenen la sensa-
ció d’estar controlats i vigilats cons-
tantment: “És terra de ningú”, diu.

La presó com a escenari
Frontera explica la història d’un grup de
teatre que assaja 12 homes sense pietat a
la presó de Quatre Camins quan els in-
terromp una alarma: una epidèmia
d’origen desconegut obliga a mantenir
aïllat el recinte. Sis presos i vuit perso-
nes de l’exterior conviuran durant mol-
tes hores en un mateix espai, presidit per
la falta d’informació i la por de ser con-
tagiats. “Teníem la necessitat de generar
una trama que s’adeqüés a les limitaci-

ons de la producció, pel fet d’estar dins
de la presó”, explica el director de la
pel·lícula, Manuel Pérez, que assegura
que el guió va quedar molt obert fins al
moment del rodatge. El Juan Carlos
afegeix que calia triar un fet que justifi-
qués un tancament de moltes hores de
gent de dins i de fora del centre. Tothom
va participar també en l’argument.

“Mai havia entrat en una presó. Espe-
rava trobar-me un taller de teatre, però
m’hi vaig trobar una autèntica compa-
nyia”, explica Pérez. Destaca que els
presos s’acostaven a la interpretació
d’una manera “molt directa” amb una
“entrega total”. La producció va durar
vuit mesos i el rodatge aproximadament
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un mes. Les mesures de seguretat van
suposar un petit impediment a l’hora de
gravar, però tot l’equip va fer una feina
de pedagogia perquè la direcció del cen-
tre entengués que hi havia d’haver certa
“laxitud”. “Ens vam anar adaptant mú-
tuament, ells també anaven veient que
no hi havia motius d’alarma”, diu Pérez.

A la pel·lícula, cap dels presos es re-
presenta a ell mateix, tot i que els perso-
natges els són propers i han estat creats
pels mateixos interns, ajudats per pro-
fessionals. El Juan Carlos reconeix que
els personatges estan “una mica” adap-
tats a cada un “perquè això dóna més fa-
cilitat per treballar”. Eva Garcia explica
que els actors es van escollir entre els

presos que portaven més de tres anys en
el programa de teatre, després d’analit-
zar si eren capaços de gestionar l’impac-
te que la pel·lícula suposava. “Més enllà
de la il·lusió, calia que tinguessin en
compte que la resta de la seva vida seran
un pres en aquesta pel·lícula. Havien de
ser conscients de les repercussions”.

El que queda clar és que ni els presos
ni els responsables de la pel·lícula espera-
ven la rebuda del públic que ha tingut
Frontera. “Ens resulta difícil ensenyar la
pel·lícula, arribar als llocs, però quan l’ex-
hibim, els resultats són sorprenents”, diu
el director del film. “Ens ha donat una
empenta de visibilitat i credibilitat. Poder
comunicar que la pel·lícula s’ha pogut fer

gràcies a vuit anys de feina és important”,
afegeixen des de Transformas.

Els bons resultats del film també han
estat una sorpresa per al Juan Carlos,
que es declara molt satisfet de l’experi-
ència interpretativa, a la pantalla i tam-
bé a l’escenari. Diu que el teatre li ha do-
nat eines útils per a la seva vida. “Sobre-
tot a l’hora d’expressar sentiments que
en llocs així tens reprimits”, diu. El tea-
tre li va permetre actuar davant la seva
família i fins i tot fer una gira per altres
centres penitenciaris. Ho troba a faltar,
però diu que ara necessita centrar-se a
recuperar la seva vida. “He estat deu
anys desconnectat del món, arribes a
oblidar-te d’aquesta vida”, conclou.

L’EXPERIÈNCIA
Teatre social
Fundada el 2004, l’associació de
professionals Transformas
investiga la relació entre arts
escèniques i transformació, i situa
les persones en el centre de les
seves activitats. Entre altres
projectes, treballa des de fa vuit
anys al centre penitenciari de
Quatre Camins (la Roca del
Vallès), no només ensenyant
teatre, sinó també formació
tècnica –il·luminació i so– i
audiovisual. “La teràpia hi està
implícita però no és l’únic
objectiu”, diu la seva fundadora,
Eva Garcia, que destaca que volien
que el programa a Quatre Camins
fos estable i no hi hagués cap
selecció de participants “més enllà
de la motivació”. “La reinserció en
aquest país encara és una panacea.
Els acompanyem com a persones
en el tancament perquè l’impacte
sigui menor”, explica. Els
participants –una vintena a l’any–
acostumen a complir condemnes
molt altes.

L’anècdota de Màlaga
El jurat del festival de cinema de
Màlaga, que va entregar dos
premis a la pel·lícula –al millor
director per Manuel Pérez i al
millor actor, per un dels presos,
Christian Dolz–, desconeixia que
els actors i part dels tècnics eren
interns d’un centre penitenciari.
Per això, quan van buscar la
filmografia de l’actor guardonat no
la van trobar i es van sorprendre.
“Quan vam anar a recollir el premi,
el Christian no va poder venir
–estava al centre–. En acabar, el
jurat em va cridar i em van
preguntar qui era el noi a qui
havien premiat”, explica el director
de la pel·lícula, Manuel Pérez.
Recorda com es van sorprendre
quan els va explicar que era un
pres. “No havien valorat la
pel·lícula des del paternalisme,
sinó que els havien posat al mateix
lloc que a la resta d’actors”,
subratlla. És precisament això el
que es buscava amb el film:
“Traspassar la frontera”, conclou.
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