
La vintena de companyies
de Ciatre van fer 2.165 re-
presentacions de 65 espec-
tacles el 2008. Es calcula
que aquestes funcions van
tenir més d’1,2 milions
d’espectadors. Pel 2009,
segons una enquesta ràpi-
da de membres de l’enti-
tat, el nombre de funcions
caurà entre un 25% i un
30%. I ja veuen que les xi-
fres només poden empitjo-
rar el 2010. Amb aquest
panorama, es farà impos-
sible la supervivència d’un
model, el de les company-
ies de teatre catalanes, que
ha significat un tret identi-
ficador de la resta d’Euro-
pa, gaires anys més. Un al-
tre problema detectat és el
retard en el cobrament de
les funcions. Alguna com-
panyia deia que se li de-
vien un 70% de les actua-
cions d’aquest any. Pepa
Plana, per la seva banda, es
preguntava com podia ge-
nerar un espectacle nou si,
fins ara, amb el que es re-
collia de funcions es finan-
çava l’espectacle següent.
Anna Rosa Cisquella, fun-
dadora de Dagoll Dagom i
presidenta de Ciatre, cal-
cula que les companyies
catalanes tenen unes 1.500
persones vinculades labo-
ralment. «Som com les

empreses que subminis-
tren a la Seat, si aquesta
tanca, nosaltres també. Si
els ajuntaments retallen
les programacions, nosal-
tres no hi tenim res a fer.»

El sistema no funciona,
tothom ho reconeix. Per
Ciatre, hi ha diverses ac-
cions clau: «Que el mercat
de proximitat no es reduei-
xi a la mínima expressió»;
que Generalitat i Ajunta-
ments donin suport a les
creacions per fer uns tre-
balls exportables. També
hi ha una labor per als pro-
gramadors municipals, ja
que s’han de fer corespon-
sables de la supervivència
de les companyies.

Daniel Martínez, presi-
dent de Focus(la producto-
ra que més actuacions ven
als teatres de Catalunya),
insistia en la gestió mixta
dels teatres municipals.
Per l’empresari, les pro-
ductores han d’assumir un
risc cedint part del caixet a
canvi d’un percentatge de
taquillatge. D’aquesta ma-
nera, es treballarà per gua-
nyar el màxim de rendibi-
litat social, procurant ven-
dre totes les entrades de ta-
quilla. Però Jordi Millan,
de La Cubana, adverteix
que els preus polítics que
es posen en molts teatres

municipals fan impossible
cobrir el cost de la funció.
Per Cisquella, aquesta
idea valdria per a sales de
gran aforament i com una
mesura complementària,
«no per rebaixar altra ve-

gada els caixets». També
és un problema la política
d’alguns ajuntaments de
despreocupar-se de les
ocupacions (tot el que es
recapta va a parar a les ar-
ques municipals).

Cultura està oberta a
parlar-ne. El 12 de novem-
bre es farà una reunió.
També ha garantit per
aquest estiu el Come &
See, l’aparador de les
companyies per vendre’s a

l’Estat i a l’estranger, un
cop comprovat que el mer-
cat a les altres comunitats
també s’ha tancat per les
polítiques de protecció de
les companyies de cada
territori.

Les companyies de teatre es col·lapsen
Ciatre augura la desaparició d’un model característic de Catalunya si no es reacciona davant la inèrcia de la crisi

● Dagoll Dagom, Comediants, Tricicle,
La Fura dels Baus, La Cubana, entre d’al-
tres, es van ajuntar amb la creació de l’as-
sociació Ciatre, el 1996, per advertir que

JORDI BORDES/ Barcelona calia donar valor a les companyies de teatre
en un moment que obria el TNC, que el tea-
tre públic dominava el pressupost de Cul-
tura. Ahir, altre cop sota el paraigua de Cia-
tre (on hi ha unes 20 companyies associa-

des), van denunciar que molts dels 120
grup estables de teatre desapareixeran si no
es reacciona davant les conseqüències de la
crisi. Els ajuntaments han retallat dràstica-
ment les partides de Cultura i, conseqüent-

ment, reduiran el nombre de contracta-
cions. Cal reforçar els circuits, que són els
que donen vida a les companyies. El pro-
grama Cultura en Gira de la Ganeralitat es
mostra insuficient. El teatre es col·lapsa.
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Preguem que ens disculpin les molèsties que els puguem ocasionar.
Per a qualsevol aclariment poden trucar al 902 509 600

Comunica als seus clients i al públic en general de les poblacions a 
sota indicades que, amb la finalitat de seguir invertint i millorant la 
qualitat del servei elèctric, caldrà interrompre el subministrament 
d’energia, al lloc, el dia i les hores que a continuació es detallen:

BARCELONA
Dia: 4 de novembre de 2009
Horari: de 22:30 a 3:00 h (del 5 de novembre) (Ref. 2556715) 
Carrers afectats: (DIAGONAL) 

CABRILS
Dia: 10 de novembre de 2009
Horari: de 8:00 a 13:00 h (Ref. 2610601) 
Carrers afectats: (BURRIAC, CAMÍ DE CABRERA, CAMÍ DE LA 
MINA, DE LA PISCINA, JAUME BALMES, MARE DE DÉU DE 
MONTSERRAT, MARESME, MONTSENY, PAU CASALS, POM-
PEU FABRA, SALVADOR ESPRIU, SANT CRIST, SANT CRIST 
(DEL), SANT JOAN, VILASSAR) 

OLÈRDOLA
Dia: 13 de novembre de 2009
Horari: de 8:00 a 9:00 h i de 17:00 a 18:00 h (Ref. 2608993) 
Carrers afectats: MOJA (ESGLÉSIA (MOJA), JOSEP TARRADE-
LLAS-ST. M. D’OLÈRDOLA), OLÈRDOLA (FONT L’AMETLLÓ, 
MUNTANYA PAPIOL, PAPIOL, ROSSEND MONTANER), SANT 
MIQUEL D’OLÈRDOLA (ANSELM CLAVÉ (S.M.O.), BARQUE-
RA, CASTELL D’OLÈRDOLA, CATALUNYA, FONDALADA DE 
LA SEGUERA, FONT (S.M.O.), FONT DE L’AMETLLA, FONT DE 
L’AVELLANER, FONT L’AVELLANER, FONTANILLES, LA MO-
RENETA (S.M.O.), MAJOR, MAS ROMEU, MOLINET, MUNTA-
NYA PAPIOL, P. RODONA (S.M.O.), PIC DE L’) 
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