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Hi ha un contrast 
entre el panorama 

creatiu, que està 
en ebullició, i la 

situació precària de 
les estructures de 
gestió, producció i 

distribució.

Parlem amb l’actual 
president de l’Associació 
de Companyies Profes-

sionals de Dansa de 
Catalunya, Roberto G. 

Alonso, sobre els objec-
tius que es marquen com 

a entitat. L’ACPDC es 
va constituir el 2006 per 
apropar les necessitats 
creatives a les empre-
sarials, com la partici-

pació en fires i afavorir la 
difusió i promoció de la 

dansa.

Quan i per què et vas fer de 
l’ACPDC? 
Me’n vaig fer quan vaig veure 
que, com a companyia, ne-
cessitava poder envoltar-me 
d’altres companyies per tal de 
poder créixer una mica quant a 
funcionament, aprendre de les 
bones pràctiques dels altres i 
establir sinergies. També per 
relacionar-me com a companyia 
amb les institucions. 

L’Associació, que neix amb 
companyies històriques 
com Gelabert-Azzopardi, 
Lanónima Imperial i 
Mudances, en quin moment es 
troba ara mateix?
Quan es va crear, aquestes 
companyies tenien seguretat 
sobre els seus pressupostos, i el 
sistema de subvencions anava 
d’una altra manera, els circuits 
estaven més estesos que no 
pas ara. Hem passat per tot un 
procés a escala de país molt 
complicat i en aquest camí s’han 
perdut moltes companyies. 
Això, evidentment, ha tingut una 
repercussió en l’Associació. Ara 
bé, hem continuat amb ganes de 
mantenir-la malgrat la preca-
rietat – rebem poques ajudes 
econòmiques. Fem el que po-
dem per tirar endavant i acon-
seguir nous socis. En el fons és 
un reflex de què està passant en 
aquest país. Hi ha un contrast 
entre el panorama creatiu, que 
està en ebullició, i la situació 
precària de les estructures de 
gestió, producció i distribució. 

Quin és un dels motius de la 
precarietat en aquest sector? 
Nosaltres no només fem de 
gestors –fem de tot– des de 
productors a mànagers. Des de 
l’Associació lluitem perquè les 
institucions no entenen aquesta 
precarietat. Quan presentes un 
pressupost, a l’hora de demanar 
subvencions hi ha moltes coses 

que a nivell tècnic no quadren. 
Des de l’Associació estem 
lluitant perquè les institucions 
entenguin aquest nou sistema.

Les normes de la paperassa 
són molt rígides...
Juntament amb l’APdC hem de 
fer entendre a les administra-
cions que crear cultura no és 
una fórmula matemàtica. Entre 
cada creador, en cada producció 
i, fins i tot, dins d’una mateixa 
companyia, s’estableixen unes 
sinergies diferents i les institu-
cions haurien de vetllar perquè 
això pugui generar cultura i 
que, de retruc, generi feina. La 
burocràcia és molt feixuga i això 
desanima, perquè la màquina va 
a mig gas pels entrebancs dels 
tecnicismes. Les ajudes haurien 
de ser més fàcils i més permea-
bles.

Esteu treballant en com fer 
pedagogia o com millorar 
aquestes situacions?
Des de la nostra associació 
també estem fent una mica de 
balanç i autocrítica del que ens 
correspon a nosaltres. Hem 
d’intentar veure tots plegats què 
podríem fer millor i treballar per 
millorar-ho.

Quins ponts i amb quin 
propòsit s’han d’establir amb 
l’APdC? 
Hi ha hagut èpoques en les que 
les dues associacions no han 
caminat sempre de la mà. Crec 
que ara estem en un moment en 
el que totes dues entitats tenim 
la voluntat de dialogar per anar a 
una, sobretot respecte a les ad-
ministracions. Evidentment, de 
vegades tenim visions diferents, 
perquè sovint, dins del mateix 
món de la dansa, hi ha perspec-
tives diferents. Això ho hem de 
veure de manera positiva. Hem 
de trobar camps comuns per tal 
d’avançar.

Per Clàudia 
Brufau


