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“Si no fem res,
tornarem a
perdre el públic”
Anna Rosa Cisquella, de la companyia Dagoll Dagom,
lamenta les conseqüències de la crisi en la cultura

● Com a cofundadora de la companyia
teatral Dagoll Dagom, primer com a ac-
triu i avui en dia dedicada de manera gai-
rebé exclusiva a la producció i gestió de la
companyia, Anna Rosa Cisquella ha se-
guit de primera mà l’evolució del teatre a
Catalunya des de fa més de quatre dèca-
des. I no només l’evolució de la professió,
sinó també la del públic i els seus hàbits i
gustos. A més, és una de les poques dones
empresàries teatrals de l’Estat espanyol.

Vostè és a Dagoll Dagom des dels seus
inicis, ja fa quaranta anys.
No exactament. De fet, els fundadors ini-
cials van ser Joan Oller i Josep Parramon.
Jo m’hi vaig afegir el 1977, en el tercer es-
pectacle, No hablaré en clase, que va tenir
un gran èxit. Jo no vaig ser a l’estrena, però
com que l’espectacle va tenir tant d’èxit, tot
i que va ser censurat i va tenir molts pro-
blemes (a Madrid ens van tirar un còctel
molotov), se’n va començar a fer gires fora
de Catalunya. Aleshores vaig entrar jo, en
substitució de la Glòria Martí. El Joan
Lluís Bozzo va entrar substituint el Parra-
mon. Tots els que vam entrar aleshores
vam assumir de manera totalment profes-
sional el projecte. Jo havia estat als Joglars
i ja havia triat l’opció de dedicar-me al tea-
tre, malgrat que havia començat a estudiar
història. Diem 40 anys, però del moment
en què ens fem professionals del tot en fa
38.

Éreu conscients que en aquell moment
estàveu sembrant la llavor d’una nova
manera de fer teatre?
Sí. Aquí havia desaparegut el teatre i so-
bretot el teatre en català. De petita jo no-
més recordo el Paco Martínez Soria, las

MONTSE FRISACH chicas de Colsada, la Lina Morgan... Crec
que totes les companyies d’aleshores, com
els Joglars, Comediants i nosaltres, vam
néixer amb la vocació de recuperar un tea-
tre de cultura, pensant en la llengua i en la
reivindicació política, allunyats del teatre
de l’empresari del puro.

Però teníeu vocació comercial.
Volíem recuperar el públic fent productes
que entre nosaltres en dèiem per a majo-
ries selectes. Populars però de qualitat,
que animessin la gent a venir, tant a Barce-
lona com als pobles, a les festes majors. De
fet, en aquell moment, qui realment va di-
namitzar el teatre van ser els pobles. Els
espais estaven fets una porqueria, però
tothom acceptava actuar-hi perquè hi ha-
via un entusiasme molt gran pel teatre.

I com va evolucionar el públic?
Van passar coses bones i coses dolentes.

L’arribada de la democràcia amb majúscu-
les, amb els socialistes en molts ajunta-
ments, va suposar una dinamització del
teatre, sobretot pel que fa a públic. Però es
va cometre un gran error: per guanyar po-
pularitat i adeptes, es va fer que moltes co-
ses fossin gratuïtes. I avui en dia les arques
públiques no poden sufragar tot això, i ara
al públic l’has de ressituar en un preu que
no és el que pagaven abans.

I amb la pujada de l’IVA cultural, la si-
tuació s’ha agreujat més encara.
Ho estan destruint tot. Amb la crisi de la
bombolla immobiliària, que és la que
aportava diners als ajuntaments, amb molt
diner negre, els municipis no tenen líquid.
I ara que tenim el públic, si no fem res, el
tornarem a perdre. És evident que en 50
anys s’ha fet molta feina: hi ha escoles de
teatre, la gent està molt preparada, els es-
pais escènics estan arreglats... No hi ha di-
ners per al teatre però la gent tampoc en
té. El públic espera grans espectacles, però
això financerament és molt difícil.

Vau apostar fort en un moment determi-
nat per la ficció televisiva. Com heu vis-
cut l’evolució del mitjà i la seva relació
amb el teatre?
La televisió ens ha anat molt bé per finan-
çar-nos, perquè si haguéssim hagut de
viure només del teatre, hauríem hagut de
plegar. La tele va ser un bon complement,
amb un llenguatge que ens va interessar
moltíssim. Quan vam fer Oh, Europa hi
havia molt pocs canals i havíem arribat a
fer audiències d’1.100.000 espectadors.
També teníem més recursos de TV3 per
fer les sèries. Ha baixat la publicitat i hi ha
molta més competència amb altres canals
que tenen molt més pressupost. Per tant
hem de fer més per menys.A n
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“Catalunya podria
ser un país
autosuficient”



Quina opinió té sobre el procés que viu
Catalunya?
Catalunya podria ser un país autosuficient
i segurament ens aniria molt més bé, entre
altres coses perquè jo sempre he cregut
que les petites i mitjanes empreses a la
llarga acaben funcionant millor. Crec més
en l’economia de proximitat. En aquest
sentit, la cultura podria tenir un tracte mi-
llor en un país independent. Ara bé, tam-
bé em fa molta por la reacció de l’Estat es-
panyol. Si fossin, podríem dir, civilitzats i,
podríem dir, intel·ligents i raonables, po-
dríem tenir una relació de germanor fan-
tàstica amb Espanya. Però em fa por que
l’esperit de venjança prevalgui. En el cas
del teatre, no només pot passar que no et
contractin, sinó que el públic mateix et fa-
ci el boicot. Pot haver-hi un temps dur en
què tot el que sigui d’aquí no es vengui.
Però també és cert que tal com estem te-
nim molts problemes. En aquest sentit,
hem de mirar molt enfora. Ara, amb Mar i
cel intentem exportar-la fora.

Coneix bé la revista Presència?
Me’n recordo molt bé dels primers temps
d’aquesta publicació i us felicito perquè la
revista es continua editant. A més, si bus-
queu en els arxius de la revista, veureu que
la trajectòria de Dagoll Dagom hi ha sortit
bastant.

B IOGRAF IA

Amor pel
teatre
Anna Rosa Cis-
quella va deixar
els estudis d’his-
tòria per dedicar-
se totalment al
teatre, primer
amb els Joglars i
després, ja defini-
tivament, amb la
companyia Dagoll
Dagom. Casada
amb l’actor Pep
Cruz, té dos fills.

Anna Rosa
Cisquella, dalt de
l’emblemàtic vaixell
de ‘Mar i cel’, al
Teatre Victòria de
Barcelona ANDREU
PUIG

● “Quan la Georgina [coneguda
periodista] i jo érem petites tot-
hom ens confonia. El fet de ser
bessones, a tot arreu, fins a la uni-
versitat, duplicava la nostra pre-
sència, per a bé i per a mal. Aquí
no arribàvem a l’any. Sempre ens
ha costat en aquestes primeres fo-
tos que ens reconeguessin. Potser
sóc la de l’esquerra. Fins als set
anys ens van vestir igual. Després
per consell d’algun pediatre ens
van diferenciar el vestuari.”

Amb la germana
bessona Georgina

Les bessones Anna Rosa i Georgina
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