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Els ballarins cobren de mitjana
800 euros i no cobren l’atur

La companyia de Cesc Gelabert al festival Grec. GREC

PRECARIETAT A LA DANSA

El sou mitjà dels profes-
sionals de la dansa és de
800 € i el 48% ingressen
menys de 600 € al mes.
Aquesta és una de les
conclusions del primer
estudi realitzat per l’As-
sociació de Professionals
de la Dansa de Catalunya
(APdC) sobre les condici-
ons laborals del sector
que a Catalunya, i segons
el ministeri, agrupa 800
professionals. L’informe
indica que més del 40%
d’artistes sovint treba-
llen sense contracte en
projectes puntuals i que
el 65% participen de ma-
nera simultània en dife-
rents espectacles per ar-

ribar a final de mes. La
majoria no cobren l’atur
quan no treballen. El sec-
tor reclama ajudes per a
la formació continuada
dels ballarins –després
d’un aprenentatge que
de mitjana s’allarga fins a
deu anys– i millores en la
cobertura mèdica i les as-
segurances. L’estudi
també conclou que el
65,6% dels professio-
nals han marxat a treba-
llar fora de Catalunya. De
cara al 2012, les previsi-
ons són pessimistes: les
companyies contracten
menys personal i els
ajuntaments no progra-
men espectacles.

La SGAE augmenta un 150%
el nombre de socis votants

300 socis van assistir a l’assemblea. SERGIO BARRENCHENA

DRETS D’AUTOR

L’assemblea extraordi-
nària de la SGAE celebra-
da ahir va decidir gairebé
per unanimitat la refor-
ma del sistema electoral
de l’entitat, que perme-
trà votar a un 150% més
de socis que abans, de
8.220 a 20.881 perso-
nes. Es manté el vot pon-
derat en funció de la re-
captació de drets d’au-
tor, però s’abaixa el límit
a partir del qual es té
dret a escollir la junta de
la societat. Perquè
aquest canvi en pro de la
democratització de l’en-
titat sigui efectiu l’haurà

de refrendar el govern.
La coincidència del pro-
cés amb les eleccions ge-
nerals farà que s’endar-
rereixi la primera data fi-
xada per a les votacions
a la SGAE, que era el 16
de gener. Tot i així, seran
al primer trimestre de
l’any. El portaveu de la
SGAE, Sabino Méndez,
va dir que s’inaugurava
“una època que no té
marxa enrere”. Tot i això,
ahir es va saber que la
ministra de Cultura, Án-
geles González-Sinde, ha
sol·licitat donar-se de
baixa de l’entitat.

‘The artist’, millor film pels crítics de Nova York
XAVI SERRA

BARCELONA. Aquesta setmana, en
poc més de 24 hores, han coincidit
tres esdeveniments als Estats Units:
la gala dels Gotham Awards, les no-
minacions als Independent Spirit
Awards i els premis del Cercle de
Crítics de Nova York. Això només
pot significar una cosa: la tempora-
da de premis cinematogràfics ja ha
començat. I per si hi havia cap dub-
te, Meryl Streep ja ha guanyat el seu
primer premi de l’any.

Els primers a celebrar-se van ser
els Gotham Independent Film
Awards, en els quals es va produir
un empat: Beginners i El árbol de la
vida es van repartir el premi a la mi-
llor pel·lícula. Altres guardonats van

ser Felicity Jones per Like crazy i el
repartiment al complet de Begin-
ners. El dia següent els crítics de No-
va York van premiar la francesa The
artist –que s’estrena el 16 de desem-
bre–, una història en blanc i negre i
sense diàlegs ambientada en els
temps del cinema mut. Brad Pitt va
guanyar el premi al millor intèrpret
per El árbol de la vida i Moneyball,
Meryl Streep el de millor actriu per
La dama de hierro i una de les com-
petidores de Pa negre, la iraniana
Nader and Simin, una separación, el
de millor pel·lícula estrangera.

The artist també encapçala les
nominacions als Independent Spi-
rit Awars amb cinc nominacions, les
mateixes que té el drama fantàstic
indie Take shelter.e

COMENÇA LA TEMPORADA DE PREMIS DE CINEMA

The artist es perfila com un dels
candidats a film de l’any. ALTA CLASSICS


