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1.BALANCEDARESIDENCIA20092013
Agadic promoveu a creación de
compañías residentes en 20091 a través
da convocatoria de subvencións a industrias culturais, que se
mantivo tamén durante o ano 2010. En 2011 desparace da
convocatoria de subvencións a esta modalidade de axuda,
pero Agadic mantén o apoio económico a determinadas
accións e actividades desenvolvidas polas tres compañías
residentes resistentes. En 2012 Agadic elimina todas as axudas
económicas ás compañías residentes, aínda que expresa a
través da súa dirección a intención de recuperar o apoio en
2013. Con este obxectivo mantense unha serie de xuntanzas
de traballo entre as tres compañías residentes, a dirección de
Agadic e a asesoría xurídica co fin de colaborar na
redacción dun novo regulamento que axude a definir o
modelo de residencia que mellor se adapte á contorna
galega, para o que Agadic consulta tamén ao resto de
axentes do sector. Finalmente en xaneiro de 2014 a dirección
da Agadic comunica a decisión de eliminar definitivamente
esta liña de axuda da convocatoria de subvencións ás artes
escénicas, ao non considerala unha prioridade da Axencia
nin dos axentes profesionais consultados.

1

Os tres concellos que acolleron
proxectos de residencia teatral en
Galicia seguiron apoiando este
modelo durante 2012 e 2013 de maneira
individual en Ourense, Narón e Teo, mantendo as súas
respectivas aportacións económicas, aínda que a Xunta
suprimira a súa unilateralmente. O mantemento do apoio
económico por parte dos concellos en plena crise demostra
a aceptación social acadada a nível local e os óptimos
resultados artísticos, sociais e culturais obtidos. É a primeira
vez que un governo autonómico deixa de apoiar unha
iniciativa que conta coa participación da administración
local. E unha demostración de debilidade do sector teatral
en Galicia, incapaz de defender algúns dos seus logros
colectivos, como é a implicación dos concellos no
desenvolvemento do sistema teatral galego.
En 2014 Teo será o único concello galego que seguirá
apoiando un proxecto de residencia teatral.

DOG 28 xaneiro 2009, páxina 1836 e ss.
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A
existencia
de
compañías
residentes en Galicia favoreceu a
estabilidade profesional dun colectivo amplo e moi
significativo.
De cara ao sector escénico, os proxectos de residencia:
•

•
•
•
•

promoveron unha maior estabilidade laboral e artística
dos
profesionais
(actores,
actrices,
directores,
escritores, técnicos...),
melloraron as condicións de traballo,
apoiaron a consolidación profesional das compañías,
favoreceron a continuidade artística e empresarial,
e implicaron aos concellos máis alá da contratación
puntual, en proxectos bianuais e trianuais.

De cara á sociedade, as compañías residentes ofreceron
novas posibilidades de sinerxias e interrelacións,
•
•
•

•
•

dando a coñecer ao público xeral os procesos de
traballo creativo previos á estrea dun espectáculo,
facilitando o contacto entre artistas e espectadores,
realizando
actividades
complementarias
que
melloraron a formación dos espectadores e
incrementaron a asistencia de público,
promovendo a comunicación teatral como fórmula de
integración educativa e cohesión social,
foron tamén un factor clave para a descentralización
cultural e para o traballo de proximidade.
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A experiencia de Chévere como
compañía residente durante os cinco
últimos anos implicou un gran
incremento da súa capacidade de
produción. A estabilidade que ofrece o modelo de

Gráfico 1

compañía residente permite planificar a medio prazo e
coordinadamente, racionalizando e equilibrando as cargas
de traballo e os ritmos de produción. Deste xeito obtemos
unha rendibilidade óptima dos equipos de traballo e das
producións en marcha. Para demostralo, basta citar que en
cinco anos producíronse vintecinco espectáculos, sete deles
foron espectáculos destinados tamén á itinerancia
(Testosterona, I’ll be watching you, a triloxía Citizen e
Eurozone), doce foron espectáculos para a explotación
local: as Ultranoites, un cabaré colectivo que aglutinou máis
de 30 artistas arredor de distintas temáticas para crear
sketches teatrais, números musicais e videocreacións e que
serviu para consolidar o traballo en común dun amplo grupo
de actrices, actores e músicos. En 2012 a Ultranoite tamén
empeza a súa itinerancia. E outras seis foron producións para
contextos específicos: teatro con perspectiva de xénero,
dinamización do pequeno comercio, teatro por habitacións,
etc.
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A experiencia de Chévere como
compañía residente durante os cinco
últimos anos implicou un gran
incremento da súa capacidade de
exhibición. O modelo de compañía residente esixe

Gráfico 2

a posta en marcha de novas fórmulas de exhibición
escénica. Trátase sobre todo de dar unha resposta axeitada
á necesidade de que as obras permanezan en cartel
durante varias semanas para cumprir os mínimos esixidos. Esta
é unha opción excepcional no sistema escénico galego,
onde a permanencia das obras no mesmo teatro non supera
o segundo día na maior parte dos casos. Neste sentido, a
experiencia de Chévere é extraordinariamente positiva. En
cinco anos a compañía realizou 147 funcións no espazo de
residencia coas producións estreadas, cun total de 16.425
espectadores e un índice de ocupación do 78%. A
permanencia media de cada produción en cartel foi de tres
semanas e 12 funcións.
Fixéronse 37 funcións de Ultranoites, 8 de I’ll de watching you (obra
para público xuvenil) e 96 funcións de Testosterona, Citizen e
Eurozone, ao longo de 27 semanas de programación e durante 5
tempadas, ademais de 7 funcións puntuais de proxectos
específicos. No 2012 produciuse unha redución importante pola
eliminación do apoio da Agadic e o traslado da residencia a un
concello moito menor, que se recuperou no 2013 para demostrar
que o tamaño non é o fundamental.
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A experiencia de Chévere como
compañía residente durante os cinco
últimos anos implicou a creación de
novos públicos e unha maior
fidelización. Un dos efectos inmediatos de

Gráfico 3

aumentar a cantidade de días de programación de cada
espectáculo, é o incremento da asistencia de espectadores.
Este incremento débese a dous factores cruzados:
-a incorporación de novos públicos por recomendación
do público habitual
-unha maior fidelización do xa existente.
É moi contundente o dato obtido no concello de Teo sobre o
impacto da residencia no incremento de espectadores. O
concello viña mantendo unha programación escénica moi
escasa, apenas restrinxida ao teatro infantil e afeccionado,
cunha afluencia anual duns 1.000 espectadores locais que
entarban de balde. No primeiro ano de residencia, Chévere
conseguiu case cuatriplicar a asistencia de público,
atraendo a veciños e veciñas de todos os concellos limítrofes,
demostrando o impacto comarcal das actividades
desenvolvidas. Ademais, coa posta en marcha da residencia
teatral case o 70% do público pasou a ser público de pago,
cun prezo medio das entradas de 10€.
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A experiencia de Chévere como
compañía residente durante os cinco
últimos anos implicou primeiro un
incremento
e
logo
unha
estabilización dos ingresos propios
por explotación. A estabilidade da
programación, o incremento do número de funcións
ofertadas de cada produción, a creación de novos públicos
e a fidelización do xa existente, propiciou un incremento
considerable dos ingresos de explotación con respecto aos
anos anteriores, principalmente derivados da recadación da
billeteira, e en menor medida de patrocinios, venda de libros,
discos, programas e merchandising.

Gráfico 4

Gráfico 5

No ano 2012 os ingresos por explotación supuxeron o 40% do
financiamento do proxecto de residencia e no 2013
chegaron ao 48%. Malia a redución do número de funcións e
actividades e do cambio dunha cidade a un concello
pequeno, e malia o impacto da crise económica e dos
recortes das axudas públicas (-72,7%), os ingresos por
explotación mantivéronse estables durante todo o período
2009-20103, cunha tendencia á alza nos dous últimos anos en
Teo.
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A experiencia de Chévere como
compañía residente durante os cinco
últimos anos implicou un gran
incremento da súa capacidade de
distribución. Ademais, Testosterona, Citizen e

Gráfico 6

Eurozone acadaron unha importante proxección fóra do
concello de residencia e fóra de Galicia:
•
•

•

•

Testosterona fixo tempada de 2 semanas noutras
cidades galegas (Vigo, A Coruña).
Citizen tivo presencia en decenas de concellos
galegos, e na Rede Galega de Teatros: Tui, Vilagarcía,
Pontevedra, Muros, Carballo, Ferrol, Narón, Arteixo,
Oleiros, Carballo, Ourense, Ribadavia, Lalín, Ribadeo,
Burela, Viveiro, O Barco, Monforte...
Testosterona e Citizen convertéronse nos espectáculos
revelación dentro da Red de Teatros Alternativos,
chegando a numerosas cidades españolas e
portuguesas: Barcelona, Madrid, Valencia, Bilbao,
Sevilla, Palma de Mallorca, Girona, Granollers,
Zaragoza, Ciudad Real, Porto, Tondela, Aveiro.
Eurozone converteuse na primeira produción galega
programada polo CDN en Madrid, permanecendo en
tempada durante un mes: 23 funcións e máis de 2.000
espectadores.

Gráfico 7
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A experiencia de Chévere como
compañía residente durante os cinco
últimos anos implicou un gran
incremento da súa capacidade de
innovación. As producións destinadas á
itinerancia e, polo tanto, a incorporarse e permanecer no
mercado escénico galego, portugués e estatal (Testosterona,
I’ll be watching you, a triloxía Citizen e Eurozone), supuxeron
ademais un paso adiante na madurez creativa da
compañía. Os catro proxectos son traballos con procesos de
investigación asociados, impensables fóra do marco da
compañía residente, pois se trata de períodos de traballo
longos e non produtivos, nos que se combina a formación e a
investigación aplicada. Pero isto é precisamente o que nos
permite trasladar ao público un produto cultural innovador,
porque se combinan os elementos extraidos da
experimentación no laboratorio coa esixencia de interesar ao
destinatario final que é o público.

A experiencia de Chévere como
compañía residente durante os catro
últimos anos implicou un gran
incremento da calidade. Cando se
desenvolven procesos de traballo caracerizados por unha
maior estabilidade. Cando o período de ensaios pode ser
superior a un mes. Cando se conta cun espazo de ensaio e
exhibición. Cando se pode garantir un mínimo de
estabilidade para o persoal implicado na produción. Entón
podemos mellorar os procedementos de
traballo,
estandarizalos e obxectivizalos, de maneira que a mellora do
proceso vai redundar na mellora da calidade do produto
escénico que se ofrece ao público. E deste xeito camiñamos
cara ao obxectivo de conseguir unha avaliación máis
obxectiva dos resultados e calidade dos espectáculos
teatrais.
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A experiencia de Chévere como
compañía residente durante os cinco
últimos anos implicou unha maior

Gráfico 8

estabilidade laboral.

Un dos beneficios
máis directos do impacto das compañías residentes sobre o
tecido escénico galego é o de incrementar a contratación
laboral de artistas e persoal técnico, de administración e
produción. Con respecto a períodos anteriores, houbo un
importante incremento tanto no número de persoas
contratadas, como na duración das contratacións e na
regularidade das mesmas. Chévere deu traballo nestes cinco
anos a un total de 28 actores, actrices e músicos, dos cales
10 sumaron máis de 150 días de altas en cada un dos tres
últimos anos, incluído o persoal artístico que forma parte da
estrutura de socios da compañía.
Chévere destinou nos últimos cinco anos un total de 564.282 €
á contratación de persoal para traballar na compañía. Deles,
446.556€ destináronse a pago de nóminas e 117.726€ a pago
de cotas da seguridade social. Unha forma moi efectiva de
ofrecer un retorno á sociedade do diñeiro público recibido,
en forma de creación de emprego e aportacións á
seguridade social.
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No 2009, ano de implantación do modelo de compañías
residentes, aínda sen o impacto da crise financeira nin dos
recortes en cultura, Chévere destinou 50.000€ a gostos de
contratación de artistas e 52.000€ para contratación de
persoal de produción,
administración, comunicación e
dirección, cun total de 102.000€.

Gráfico 9: Distribución da contratación laboral do persoal
artístico e non artístico

No ano 2010, xa cos efectos da crise e dos recortes,
reduciuse considerablemente o gasto en persoal, sobre todo
no artístico, pois o impacto foi menor nos contratos fixos do
persoal administrativo e directivo: 33.000€ no caso da
contratacion de artistas e 45.000€ na do resto de persoal.
No 2011, en plena crise e con máis recortes, a compañía
veuse obrigada a reducir o persoal fixo da súa estrutura, que
se veu compensado cun enorme incremento da
contratación artística temporal ata os 60.000€, deixando
conxelada a do resto de persoal en 40.000€.
No 2012 e 2013 mantívose esta tendencia a reducir custes
fixos de estrutura e incrementar a contratación por proxecto,
aumentando considerablemente o número e a duración dos
contratos de persoal artístico.
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En resumo,

malia o impacto da crise económica e,
sobre todo, da eliminación das axudas de Agadic ás
compañías residentes e dos recortes das axudas públicas ao
teatro (máis do 50% en cinco anos), Chévere conseguiu
aumentar o importe e a duración dos contratos de artistas,
tendo que sacrificar o persoal da estrutura fixa da compañía,
reducida actualmente ao cadro societario. Pero no seu
conxunto, Chévere conseguiu no 2013 superar a cantidade
que se destinara a contratación laboral no ano 2009,
situándose por vez primeira por riba dos 150.000€ anuais.

Gráfico 10

No 2009 e 2013 a contratación de artistas realizouse ao longo
de 10 meses.
No 2010 e 2012 houbo contratación artística durante 11
meses.
No 2011 houbo contratos todos os meses do ano.
A media mensual de recursos destinados a contratación
artística no último ano ascendeu a 7.000€, supoñendo o 75%
do total da contratación laboral.
Estes extraordinarios resultados non poderán ter continuidade
pola ausencia total de colaboración por parte de Agadic.
Lamentablemente Agadic considera que non é prioritario
apoiar o modelo de compañías residentes ao consideralo un
caso de éxito puntual dicifilmente extrapolable ao sistema
teatral galego.
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Por outro lado, o proxecto de
compañía
residente
permitiunos
desenvolver dúas iniciativas únicas
en Galicia.
•

•

Un obradoiro para espectadores, que trata de mellorar
a
comprensión
das
obras
de
creación
contemporánea, de aproximar a espectadores e
artistas e fidelizar públicos. Realizáronse 38 obradoiros
sobre as producións propias de Chévere e doutras
compañías, con participación de 522 persoas.
E un campamento teatral de verán para rapazas e
rapaces de 6 a 12 anos centrado na práctica do
teatro, a danza e a música a partir da experiencia
creativa de Chévere e da Sala Nasa, no que xa
participaron 135 nenos e nenas. Unha especie de
campus como os que organizan os clubes deportivos,
pero adaptado ao mundo das artes vivas.

Por último, Chévere e a sala NASA
apoiaron e foron o soporte para o
desenvolvemento
de
proxectos
creativos doutros artistas, como OMEGA, a
Orquestra de Música Espontánea de Galiza, integrada por 20
músicos galegos, que levou a cabo un programa de
concertos e de experiencias de colaboración con músicos
doutras cidades e países arredor das Sesións Vibracionais.
En paralelo executouse un plan de residencias técnicas,
dirixido a apoiar a actividade dunha serie de artistas, grupos
e colectivos galegos que viñan amosando os seus traballos
de maneira regular na Sala NASA: Berrobambán,
Arrepentimentos de Padrón, Uxía Vaello e Borja Fernández,
Mónica García, Orquestra OMEGA ou Pistacatro.
Estes artistas asociados tiveron a oportunidade de aproveitar
os recursos técnicos e humanos do espazo durante varias
xornadas de residencia para afinar o acabado técnico das
montaxes que logo presentaron ao público.
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2.CHÉVEREDECOMPOSTELAATEO
Para dar continuidade ao proxecto
de residencia, no ano 2012 o Grupo
Chévere trasládase ao concello de
Teo Coa profundización da crise, o cambio de governo
municipal, a supresión da colaboración coa maioría de
axentes culturais da cidade e o estado de corrupción
xeralizado do governo do concello de Santiago de
Compostela, non foi posible continuar co proxecto de
residencia na Sala Nasa. Por esta razón o grupo Chévere
presentou o seu proxecto de residencia a algúns concellos
limítrofes como Ames e Teo. Finalmente a oferta do concello
de Teo foi a máis interesante e ambiciosa, polo que Chévere
pasou a desenvolver a súa residencia teatral aquí.

Isto significa modificar o proxecto
que se viña desenvolvendo en
Compostela, xa que a natureza e as circunstancias
do concello de Teo son moi distintas. Pasamos dun concello
de case 100 mil habitantes, de natureza urbana, con estatuto
de capitalidade e cunha vida cultural vertebrada, a un
concello de 17 mil habitantes, con núcleos de poboación
moi dispersos e maioritariamente de ámbito rural. Os cambios
afectaron sobre todo aos ritmos de exhibición, xa que o novo
contexto é máis rural, máis disperso e cunha poboación
moito
menor.
Tampouco
existen
precedentes
de
programación escénica continuada e moito menos de
creación contemporánea, nin de cobrar entrada para ver
teatro.
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Tratamos de contrastar con públicos
distintos a validez dos programas
iniciados en anos anteriores. Para iso
houbo que segmentar o público e as actividades deseñadas
para cada un dos segmentos identificados. Neste sentido,
mantivéronse as Ultranoites como formato axeitado para
atraer a un público amplo e plural, cun extrordinario resultado
que aumenta nun 50% o nível de asistencia habitual das
ultranoites en Santiago de Compostela. Tamén se mantiveron
as ofertas de formación, unha dirixida ao público infantil e
outra ao público adulto. E as residencias asociadas, xa que o
novo espazo ofrece maiores posibilidades de rendibilizar a
infraestrutura e o soporte da compañía residente, como se
fixo coa Asociación de Músicos ao Vivo e con Danesga, a
asociación profesional das artes do movemento.

Ademais, Chévere aportou todos os
medios técnicos necesarios para
equipar o auditorio municipal do
concello de Teo, situación da que se deberían
benefiar ademais o resto de grupos profesionais e
afeccionados programados polo departamento de cultura
do concello.
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3.AVALIACIÓNDOSOBXECTIVOS2012
Obxectivo xeral:
•

Contribuír ao desenvolmento cultural do concello de
Teo
o

Número de días de actividade: 73

o

Días dedicados a ensaios e montaxe: 25

o

Días dedicados a formación: 15

o

Número de espectáculos/funcións públicas
realizadas: 29 (15 da propia Cía. Residente)

o

Asistencias técnicas: 4

o

Artistas participantes: 57

o

Espazos do concello con actividades: 6

o

Público asistente/participante: 3.748

o

Media de participantes/actividade: 124

o

Índice de ocupación: 79%

GRUPO CHÉVERE | CARBALLEIRA DE SAN LOUENZO 38 BAIXO C | 15705 SANTIAGO DC | 981 594 996 | WWW.GRUPOCHEVERE.EU

17

Obxectivos específicos:
Implantar un proxecto de compañía residente en teo:
o
o

o
o
o

Proxectouse en Teo o capital cultural adquirido por
Chévere e a sala Nasa ao longo de 25 anos.
Funcionou como sede e soporte ao traballo
artístico do grupo Chévere: ensaios, estrea e
funcións en tempada.
Mantívose e ampliouse o programa de Ultranoites
(ensaios, estrea e funcións en Teo).
Programáronse outros espectáculos do grupo
Chévere.
Realizáronse actividades complementarias a estes
espectáculos (obradoiros, campañas de
promoción, ensaios abertos…).
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Ofrecer servizos artísticos e culturais de proximidade a
veciños e veciñas, con propostas específicas para
distintos segmentos sociais.
Obradoiro do Espectador
Obradoiros de alfabetización teatral para adultos.
Sesión de adestramento previa na Rede Municipal de Casas
Comunais.
Asistencia a un espectáculo e coloquio co grupo.
Berberechévere:
campamento escénico para nenos e nenas de 6 a 11 anos.
primeira quincena do mes de agosto.
Teatro con perspectiva de xénero:
sensibilización sobre igualdade e prevención da violencia de
xénero.
Ser home por un día: obradoiros para mulleres (Rede Casas
Comunais)
I’ll be watching you: concertos didácticos para adolescentes
(IES)
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Favorecer os intercambios entre artistas de distintos
concellos.
o

Ofreceuse acollida (espazo, medios técnicos e
financiamento) para xuntanzas e actividades
escénicas de varios colectivos de artistas e
asociacións profesionais como o colectivo WokaWoka, a Asociación de Músicos ao Vivo e Danesga
(Asociación de Danza Escéncia Galega).
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Crear sinerxias con outras iniciativas públicas e privadas
o

co IES de Cacheiras realizáronse unha serie de
actividades como:
-concertos didácticos
-proxeccións de filmes comentadas
polos seus autores
-obradoiro de danza contemporánea

o

Con algunhas asociacións culturais como A
Mámoa (Luou) e a SR de Calo organizáronse
obradoiros e concertos nos espazos das propias
asociacións.

o

Con varias empresas de hostalería establecéronse
acordos de colaboración para celebrar concertos,
xantares culturais e para a concesión do servizo de
bar nos espectáculos do auditorio.
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Rendibilizar o uso das infraestruturas culturais municipais
e ampliar a súa dotación de recursos técnicos
o

Chévere aportou os medios técnicos necesarios
para equipar o auditorio municipal da Ramallosa.

• EQUIPAMENTO DE ILUMINACIÓN
Mesa tipo LT Tritton 48 canles/36 máster
Dimmers tipo VMB DS132/3000 W cada canle, 24
canles DMX 0-10
Cableado necesario
Focos: 72
12 PAR 64/1000W FFR 120V en barras
24 PAR 64/1000W 120V soltos on lámpada
CP60/CP62
4 RECORTES tipo ETC source 4 jr 25/50º 575W
4 RECORTES tipo Strand 28/40º 650W
6 PC tipo SELECOM ACCLAIM 650W (con palas)
6 PC tipo COMPACT SELECOM 1000W (con
palas)
6 PC tipo ADB 1000W (con palas)
6 FRESNEL tipo SELECOM ACCLAIM 650W (con
palas)
4 PAR 575W con lentes intercambiabeis (con
palas)
6 PANORAMAS ASIMÉTRICOS 1000W (con
portafiltros)

•MAQUINARIA
10 tarimas escenario 2 m. x 1 m. c/u tipo ROSCO
con patas regulables
Chan PVC para danza branco e negro mínimo
6,5m. x 9 m.
Telón fondo (branco/negro)
36 m. de trush triangular
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• EQUIPAMENTO DE SON
P.A.
WDB TM 1515 X 4
WDB BRV 218 X 2
Etapa de potencia
WDB 130W 4ohms x 4 canles de etapa
Mesa Tipo YAMAHA 01V 96
Previo tipo BEHRINGER AD 8000 / 24 canles
4 retornos escenario
Monitorado
6 tipo MACKIE SRM 450W
Microfonía
6 SHURE SM58
3 SHURE SM57
1 SENNHEISER MD441
4 SENNHEISER E604
7 DI activas BEHRINGER (3 mono 4 stéreo)
Cableado e pés

• EQUIPAMENTO DE VÍDEO
Proxector
Tipo TOSHIBA TLP-B2E 3500 lumens
Acepta sinal de ordenador
Pantalla 2,5 m. X 3,5 m.
Mesa de mesturas tipo EDIROL V4
1 Cámara HD con trípode
2 Lectores de DVD
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