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Cal conscienciar als 
ballarins que ballar 

no és per tota la vida 
i alhora explicar a 

altres organitzacions 
–en l’àmbit laboral i 
cultural– quines són 
les especificitats de la 
carrera del ballarí. 

Penjar les sabatilles 
pot ser el final d’una 

carrera en la dansa, però 
també la possibilitat de 

descobrir-ne una de nova. 
Paul Bronkhorst dirigeix 

Omscholing Dansers 
Nederland, que vetlla 

perquè els ballarins tinguin 
les eines necessàries per 
entrar en nous camps de 
feina. Fundada el 1986, 

l’ODN és, juntament amb 
altres organitzacions del 
Regne Unit i el Canadà, 

un referent en la transició 
professional dels ballarins.

En què consisteix la feina d’un 
orientador professional? 
Al principi em pensava que seria 
com fer de metge: parlar amb la 
gent i, al final de la conversa, creus 
que la persona hauria de ser perio-
dista o fotògraf. Però en la pràctica 
és molt diferent, perquè mai hi ha 
només una única elecció vàlida. El 
que fem és mirar quins interessos 
té la persona, allò que considera es-
sencial en la vida és clau a l’hora de 
raonar una opció.

Com va sorgir la vostra organit-
zació el 1986?
Després de l’elaboració d’un es-
tudi sobre una segona carrera per 
als exballarins, es va impulsar la 
col·laboració entre les associacions 
i sindicats perquè els ballarins i les 
companyies fessin lobby amb el 
Ministeri de Cultura.

Què oferiu i qui pot entrar al 
programa?
Per una banda oferim orientació 
professional, és a dir, ajudem als 
ballarins a decidir a què els agra-
daria dedicar-se. I per l’altra, quan 
deixen de ballar, també els oferim 
suport econòmic. Una vegada saben 
què volen fer també poden obtenir 
unes beques per a la seva formació i 
les pràctiques. Però, per accedir a la 
beca i per rebre l’ajuda econòmica 
per la transició han de complir certs 
requeriments, com haver pagat 96 
contribucions (un percentatge del 
seu sou) al llarg de 10 anys.

Per tant, la majoria dels que 
entren al programa deuen ser 
contractats per companyies.

Sí, perquè els freelance normal-
ment es dediquen a més coses a la 
vegada, com ensenyar o coreogra-
fiar. La majoria de gent que entra al 
programa complet d’ODN vénen de 
companyies, però també ens arri-
ben freelance que demanen orien-
tació professional.

Des del teu punt de vista, 
la carrera de ballarí quines 

peculiaritats té?
És molt limitada en el temps, men-
tre que la majoria de carreres tenen 
una continuïtat o bé alternatives 
semblants. Normalment es compa-
ra als ballarins amb els atletes. Ara 
bé, els atletes poden estalviar diners 
–perquè acostumen a guanyar-ne 
més que els ballarins– i alguns 
també poden preparar-se per una 
segona carrera. El que m’ha ensen-
yat l’experiència és que els balla-
rins no poden estalviar ni estudiar 
mentre es dediquen a la dansa.

Què és el més dur i el més fàcil 
en la transició dels ballarins?
El que els costa més és dir adéu a 
la dansa, ser un ballarí és més una 
qüestió d’identitat que una pro-
fessió. Per tant, els és difícil jubilar-
se del que són. En canvi, els ajuden 
molt les aptituds i eines que han 
cultivat, perquè són persones am-
bicioses, disciplinades i persistents.

Quina diferència hi ha entre 
els exballarins a Holanda i a 
d’altres països on no hi ha una 
organització com la vostra?
D’un estudi que es va fer entre el 
2001 i el 2004 vam comprovar que 
en els països en els quals no es 
dóna suport als ballarins, aquests 
ballen més temps i hi ha un percen-
tatge més alt de gent que es queda 
en el mateix camp. En canvi, en 
els països on s’ofereix suport a la 
transició, es retiren una mica abans 
perquè saben que poden trobar 
feina en altres àrees.

Com poden contribuir 
associacions com l’APdC 
a millorar la transició dels 
ballarins?
Els òrgans de la seguretat social no 
coneixen les situacions específiques 
de les persones amb qui tracten. 
Per tant, cal conscienciar als balla-
rins que ballar no és per tota la vida 
i alhora explicar a altres organitza-
cions –en l’àmbit laboral i cultural– 
quines són les especificitats de la 
carrera del ballarí. 
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