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És necessari que 
els professionals 
de la dansa ens 
conscienciem 

de la necessitat 
d’associar-nos, 

d’estar units per 
aconseguir els 

nostres objectius 
col·lectius.

A més de ballarí, 
professor i creador 

escènic, Juan Pinillos és 
president de l’Associació 

de Professionals de 
la Dansa de València, 

entitat que, com 
l’APdC, celebra trenta 
anys treballant per la 

representació, defensa i 
millora de les condicions 
econòmiques, laborals, 
professionals i socials 

del sector

Quin paper ha de tenir 
l’associacionisme en el món de la 
dansa? 
L’associacionisme és una forma 
de satisfer necessitats individuals i 
col·lectives i objectius comuns. En 
el nostre sector ha de servir com 
a interlocutor amb les diferents 
administracions, transmetent 
les necessitats i opinions dels 
professionals. Ha de vetllar perquè 
les condicions laborals del sector 
de la dansa millorin i, alhora, fo-
mentar activitats i programes 
que proporcionin sentit de grup i 
identitat.

Quina ha de ser la prioritat 
d’una entitat com l’Associació 
de Professionals de la Dansa de 
Catalunya o de València?
Són molts els fronts oberts, però 
és necessari que els professionals 
de la dansa ens conscienciem de la 
necessitat d’associar-nos, d’estar 
units per aconseguir els nostres 
objectius col·lectius. En la mesura 
que això passi, se seguirà avançant 
en les millores en tots els àmbits que 
ens afecten.

Quin és el repte més gran a què ha 
de fer front el sector de la dansa al 
nostre país?
El reconeixement social de la nos-
tra professió, el qual comença en 
l’àmbit educatiu, amb l’equiparació 
dels diferents nivells d’estudis i 
l’adscripció o integració a la uni-
versitat dels estudis superiors. 
Però també amb la necessitat que 
la dansa entri en el sistema formal 
d’estudis. Una societat creativa 
necessita educar els seus ciutadans 
no només des de la ment sinó també 
des del cos.

A més, aquest reconeixement social 
s’ha de traslladar a l’àmbit profes-
sional. Dotar als treballadors de la 
cultura de la protecció que sí que 
s’observa en altres sectors en què el 
seu retorn econòmic és més evident.

Quin paper ha jugat l’APDCV en el 
dibuix de la dansa a la comunitat 
en aquests 30 anys?

Des dels seus inicis s’ha pogut 
observar un gran creixement del 
teixit de dansa que la majoria de les 
vegades ha comptat amb la presèn-
cia, propostes i opinió de l’associació. 
A la Comunitat Valenciana han estat 
massa anys de governs on, o no exis-
tia política cultural clara o, si existia, 
era una catàstrofe. Durant aquests 
anys l’associació ha intentat posar 
una mica de coherència en aquestes 
polítiques que es duien a terme. Ha 
costat molt reclamar, defensar, de-
nunciar i lluitar perquè se’ns sentís 
però hem aconseguit moltes coses.

Què en va motivar la seva creació?
L’any 1987 es va fundar l’Associació 
de Professors de Dansa de València, 
agrupant als docents d’escoles 
públiques i privades, que en aquell 
moment van veure necessitats 
comunes. Al 95, un grup de 
professionals dins de l’associació 
va plantejar la necessitat d’ampliar 
l’àmbit social, obrint la porta a tot 
el que es dediqués a la dansa de 
manera professional. També va 
passar de ser provincial a englobar  
tota la Comunitat Valenciana, i va 
adoptar els objectius que avui dia té 
l’Associació, adaptant-se a la realitat 
social existent.

La dansa continua sent motor 
d’exportació cultural fora de les 
nostres fronteres però amb pocs 
escenaris a casa. Què cal per al seu 
reconeixement local?
Cal una implicació real dels poders 
polítics en l’establiment de polítiques 
culturals, consensuades amb el sec-
tor, que ajudin a l’estabilització dels 
professionals: programes de creació 
de nous públics, vertebració d’un 
mercat real per a la dansa, suport als 
projectes que ja funcionen, incursió 
de la dansa en el sistema educatiu... 
És necessari que l’administració es 
responsabilitzi del seu paper com a 
impulsor real de la cultura.

Un desig per complir els 30 anys?
Que no calgui seguir lluitant perquè 
les noves generacions de ballarins, 
coreògrafs i docents puguin gaudir 
de millors condicions laborals.
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