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Espanya és un dels països més 
punitius de la Unió Europea, on es 
registren més entrades a la presó 
per habitant. Les penes de cadena 
perpètua a  França i a Alemanya 
són més curtes que algunes de les 
sentències d’aquí. El 60% de les 
dones exconvictes reincideixen, 
expliquen els dramaturgs Aleix 
Fauró i Isis Martín. El sistema de 
reinserció funciona? Ells ho 
qüestionen i defensen que hi ha 
punts del sistema judicial i 
penitenciari que fallen. “La 
Constitució diu que la presó és de 
reinserció, mai de càstig, i nosaltres 
estem castigant”. De la curiositat, 
la i losoi a i l’impuls creatiu 
habitual de la companyia La 
Virgueria, i després de nou mesos 
de treball, neix 180º de cel, una  
coproducció del CAET sobre els 
primers nou mesos de llibertat de 
l’Àngela, que ha viscut reclosa 
durant sis anys a Can Brians. 

Tot comença l’endemà de sortir 
de la presó, on la protagonista va 
entrar amb una sentència per 
atracaments a mà armada, i és un 
viatge emocional per la seva 
llibertat. “Té poca energia, les 
habilitats socials li han quedat 

minvades i pateix afàsia, però tot i 
això lluita per tornar a la societat 
en què no havia estat acceptada”, 
explica Martín, que interpreta 
l’Àngela. La noia viu en un judici 
constant, flanquejada per una 
jutgessa i el fiscal, i sense el suport 
d’una defensa. L’únic contacte amb 
la realitat són la seva germana, que 
l’acull a casa, i un antic company 
d’escola que desconeix el seu 
passat de convicta, a més d’altres 
personatges del seu dia a dia, com 
una assistenta social o un captaire. 
Fer el muntatge en català (malgrat 
els rastres lingüístics de la vida 
carcerària) ha estat una decisió 
conscient, diu Fauró, com també 
ho ha estat concebre el personatge 
de l’Àngela com una veïna de 
l’Eixample. “Volíem demostrar 
que tothom pot acabar a la presó i 
que la llibertat no és fàcil quan no 
en coneixes les normes”. 

Sense renunciar a la poesia 
Amb La resclosa de Michel Azama 
a la retina (el teatre, per sort, 
també entra i parla de les presons), 
Fauró i Martín s’han documentat i 
han tingut accés a presos a través 
de la fundació ARET, especialista 

en la reinserció de dones. El més 
difícil ha estat traslladar aquesta 
informació a escena sense 
renunciar a la poesia i a la 
plasticitat dels seus muntatges; la 
música, els gestos i l’escenografia 
simbolista que signa Ian Gehlhaar, 
una recreació dels bancs d’acusats 
i tres gronxadors, amb aparença 
de forques, els han ajudat.  

Després d’explorar la 
convivència amb l’esquizofrènia a 
Si avui és diumenge demà és 
dijous (2009) i de parlar sobre el 
trencament que provoca la mort 
d’un i ll a L’hivern al cos (2011), 
ara la companyia –que no 
s’identii ca amb l’etiqueta de 
teatre de l’oprimit ni teatre social– 
convida a reflexionar sobre la 
reinserció més enllà de les parets 
del teatre. Què passa quan 
s’abandona l’habitació minúscula 
i es té una visió de 180º de la 
realitat? Hi ha presos que es 
maregen, perquè veure l’horitzó 
els encega. És una de les moltes 
possibilitats de la llibertat. 
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La justícia és omnipresent i els càctus, com la llibertat, punxen

 
Ja ho veuen, il·lustre Senat 
popular, hi ha poc teatre a la 

cartellera. N’hi ha, sí, però més 
aviat de petit format, d’aquell que 
sempre n’hi haurà encara que el 
conseller Manostijeras o el 
ministre Blau aconsegueixin 
reduir l’escena local en un erm de 
propietat pública. Per això ens 
estem fent pesats darrerement.

 
Doncs passa que les dues 
produccions d’aquesta 

temporada que s’acaba que més 
han encisat aquest senador 
irredempt i somiatruites, Sé de un 

lugar i Litus, tenen un mateix 
intèrpret entre el repartiment. 
Una actriu, per ser més precisos. 
Una noia de 32 anys d’una gran 
expressivitat, que sap fer riure i 
emocionar-nos amb un simple 
gest. Parla bé i té una veu apta per 
a diferents registres.  

 
A Sé de un lugar era la 
Berenice, l’ex de Simó, una 

noia simpàtica, dinàmica, incapaç 
de deixar a la cuneta qui va ser la 
seva parella. És fràgil i acaba 
robant-li el protagonisme al noi. A 
Litus, torna a ser l’ex del 
protagonista absent de l’obra. És 
més forta, més dura i fa ballar al 
seu voltant els quatre nois. En el 
fons, és el motor de l’obra.

 
Anna Alarcón és la musa dels 
autors de la seva generació. 

Haurà participat en almenys cinc 
obres de Pau Miró i la recordo 
especialment a Búfals. També ha 
treballat amb Lluís Pasqual, 
Carlota Subirós i Sergi Belbel, 
però com molts dels actors de la 
seva quinta, ha arribat tard a l’hora 
de fer-se un lloc en les companyies 
oficioses del país, i s’ha de 
‘conformar’ a actuar en 
muntatges indepedents.

 
De vegades, aquest senador 
té la sensació que els 

directors establerts no van gaire 
al teatre. N’hi ha que sí, perquè els 
veus aquí i allà. Però els veus 
sobretot al Goya, al Lliure, al 
Nacional, però no gaire a la Sala 
Atrium, a la Beckett, a la Flyhard. 
Per això no han vist gaire el 
creixement d’aquesta actriu 
impressionant. Si li donen el paper 
de Senyoreta Júlia, l’encertaran 
de ple.  –Andreu Gomila

Brutus
Anna Alarcón

L’aventura de viure en llibertat 
La Virgueria refl exiona –i es qüestiona– la reinserció de presos al 
muntatge ‘180    de cel’. Per Eugènia Sendra
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