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Ballarí, coreògraf i nou 
president de l’APdC

“El moviment 
pot ser una força 
alliberadora molt 
important que ens 

ajudi a viure millor” 

Artista amb una llarga 
trajectòria amb company-

ies com la de Sol Picó i Mar 
Gómez. Coreògraf  d’òperes, 

dirigides per Joan Font, 
que han tingut un gran èxit 
als EUA, i cocreador de cia. 
XeviXaviXou. La seva lluita 

sindical es remunta als 
inicis de l’APdC, en dues 

ocasions ha format part de 
la junta directiva, i ha estat 
Secretari General de Sindi-
cart. Entoma la nova etapa 

com a president (2017-2010) 
amb il·lusió i demanant al 

sector que s’impliqui i esti-
gui més cohesionat que mai.

Quin és el teu primer record 
relacionat amb la dansa?
Tinc una foto a casa ballant 
l’Hereu Riera... vaig començar 
amb 10 anys a l’esbart Marboleny 
de les Preses, el meu poble. Hi 
vaig estar molts anys fent dansa 
tradicional catalana.

Des de molt jove t’has implicat 
amb la millora de les condicions 
laborals del sector. Què t’has 
empès a aquesta lliuta?
Crec que és una cosa de cor, de 
sentit de professió. No podem 
ser professionals si no regulem 
com ha de ser la feina en la qual 
estem treballant. Fa molts anys 
que treballo professionalment 
com a ballarí, i també tinc molts 
anys cotitzats perquè quasi mai 
he treballat si no he estat donat 
d’alta a la Seguretat Social. Sem-
pre he lluitat molt per aconseguir 
una dignitat professional.

Per què és tan difícil aconseguir 
un conveni laboral que reguli les 
condicions dels professionals 
de la dansa?
És un problema més de forma 
que de l’impuls que li podem 
donar nosaltres. Nosaltres no po-
dem fer un conveni si no anem de 
la mà de CCOO o d’UGT. Som un 
sindicat que no té representativi-
tat oficial. El tema del conveni és 
molt complex perquè no és una 
cosa que depengui només de no-
saltres sinó que ha d’haver-hi tot 
un sector que aposti per anar cap 
aquí. El Pacte Laboral que hem 
elaborat està molt bé però només 
afecta a les parts que el signen, 
en canvi un conveni afectaria a tot 
el sector.

Quina creus que ha de ser la 
prioritat de l’APdC d’ara enda-
vant?
Després de la crisi hi ha molta 
feina de reconstrucció i de fet ara 

estem en contacte amb el CONCA 
que tirarà endavant 36 propostes  
de millora del sector que tenen 
a veure amb la Seguretat Social, 
amb l’IVA, amb els convenis i amb 
la representativitat sindical de la 
qual parlava abans. Han recollit 
en un sol document les reivindi-
cacions que el sector de les arts 
escèniques portava fent des de fa 
molts anys.

Com a president de l’APdC, 
quina fita t’agradaria que 
s’aconseguís? 
Tenir representativitat sindical és 
fonamental i un nou sistema que 
reguli les prestacions d’atur i ju-
bilació també. El problema és que 
degut a com està la relació entre 
Espanya i Catalunya actualment 
es fa difícil avançar en aquesta di-
recció, qui ha d’impulsar aquests 
canvis són els polítics.  Per tant, 
una fita que veuria més possible 
ara mateix és que els teatres mu-
nicipals programin més especta-
cles de dansa. Molts més.

I quina fita destacaries dels 30 
anys d’existència de l’APdC?
La professionalització. Amb el pas 
del temps s’ha aconseguit tenir 
gent en plantilla treballant cada dia 
per tirar els projectes endavant.

Un espai on mai hagis vist 
dansa i t’agradaria veure’n?
És bàsic que la dansa entri a les 
escoles. El contacte amb el cos és 
molt important per a l’expressió 
emocional, i el moviment pot ser 
una força alliberadora molt im-
portant que ens ajudi a viure mil-
lor. Que nosaltres puguem entrar 
a les escoles a impartir classes 
de dansa donaria una possibili-
tat de transició professional dels 
ballarins cap a la docència que 
ara mateix ens està vetada. Ara 
donen classes de dansa els pro-
fessors d’INEM.


