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Aquest no és país per a ballarins i ballarines
més ben dit, del seu art. I encara més 
quan formen part d’una companyia 
que depèn de l’administració de 
l’Estat que paguem entre tots. Recio 
els vol apujar el sou perquè superin 
el mileurisme. Així, diu, no estaran 
pensant en les hores extraordinàri-
es ni en el plus de les gires. ¿És que 
en l’art hi ha hores extraordinàries? 
¿Fins on es pot reglamentar l’hora-
ri dels artistes?  

●● I la resta? I parlem de ballarins 
que són a l’Olimp de la dansa. Però, 
¿saben com viuen els altres, els que 
treballen en companyies privades? 
Malament. Molt malament. Ballar a 
Espanya és una cosa impossible, 
com deia fa uns dies Ángel Corella. 
I els que poden marxen perquè des-
prés el nassut de torn de l’adminis-
tració destaqui el talent nacional 
que exporta ballarins a Anglaterra 
o a Holanda. Aquest no és país per 
a artistes. I menys encara per a ba-
llarins i ballarines. I si es pregun-

ten què és un bon sou per a un balla-
rí, doncs els diré que el que li dóna 
per crear, per viure del seu art amb 
tota intensitat, per assumir el seu 
paper de dibuixant de l’espai i d’at-
leta de l’harmonia sense preocupar-
se per pagar el lloguer. Al final, fets 
lamentables que mostren un cop 
més el desinterès del govern de l’Es-
tat en la cultura.e

EL TRASPUNT

● Mileuristes. La política cultural 
d’Espanya ja ha superat tots els qua-
lificatius imaginables. Fa uns dies, 
el secretari d’estat de Cultura, Mi-
guel Ángel Recio, intentava la qua-
dratura del cercle assumint que els 
ballarins de les companyies de 
l’Institut de les Arts Escèni-
ques i de la Música tenien 
uns sous mileuristes i que 
estaven massa pendents 
de les gires i les hores 
extraordinàries per ar-
rodonir el sou. Mal-
grat el que pugui sem-
blar no és que Recio 
pensi en els pobres 
ballarins. Reacciona 
tard, com escau a l’ad-
ministració pública, 
davant l’amenaça de 
vaga de la Compañía Na-
cional de Danza (CND) 
que es va produir al Teatre 
Real fa una setmana. No va 
passar res, però des dels núvols 
ministerials van mobilitzar Recio 
perquè apagui un foc que, de mo-
ment, només és una burilla, i que 
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El premi Amadeu Oller 
celebra 50 anys
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Carles Morell ha guanyat amb Els vapors que ma-
ten la 50a edició del premi Amadeu Oller, que 

des de fa mig segle reconeix poetes inèdits menors 
de 30 anys. El guardó va arrencar per iniciativa de la 
Comissió de Cultura de la parròquia de Sant Medir, i 
durant la seva trajectòria ha donat a conèixer veus 
avui consolidades com les de Carles Miralles, Carles 
Torner, Lluís Calvo, Manuel Forcano, Núria Martínez 
i Andreu Gomila. Durant l’última dècada, entre els 
guanyadors destaquen Maria Cabrera, Mireia Cala-
fell, Anna Ballbona i David Caño.   

“És un dels moments més rics de la literatura ca-
talana, diguin el que diguin”, recordava ahir David 
Castillo, portaveu del jurat. El guanyador de l’última 
edició de l’Amadeu Oller va dir que el seu llibre “té un 
forta dicció i addicció”, i que el va descriure com “un 
recorregut, que en aquest cas és cíclic: hi ha una tor-
nada a l’interior ribià”. Morell, de 22 anys, acaba de 
llicenciar-se en filologia catalana i té inèdits un lli-
bre de contes, una novel·la i dos reculls de poemes. El ballarí espanyol Ángel Corella. 
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Carles Morell és l’últim guanyador. ANNA MUÑOZ CURCÓ

afectarà també les companyies pú-
bliques de teatre perquè és un tema 
kafkià sobre horaris laborals. 

●● Viure per ballar. Els ballarins i 
ballarines són vocacionals. No ba-
llen per guanyar diners. Es lliuren 
a un art que exigeix una dedicació 
més completa que qualsevol altre i 
que té una vida professional molt 
curta. Ja no diguem en el nostre pa-
ís. Però volen viure de la seva feina, 


