
 EL PERIÓDICO DE CATALUNYA
Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

Àmbit geogràfic: Catalunya Periodicitat: Diari        22/07/2004

Secció: Coses de la vida Gran Barcelona Pàg:40

La febre del ventre 

• La moda de la dansa oriental s'estén a Barcelona i les localitats de l'àrea metropolitana Quatre
hores de classe al mes costen entre 40 i 60 euros

HELENA LÓPEZ / ISABEL MARTÍNEZ

Vistosos mocadors de seda adornats amb monedes, faldilles, bombatxos, espelmes i tambors omplen
de màgia i color els aparadors de petits comerços del Raval. Aquest barri de Barcelona és, des de fa un
parell d'anys, el bressol i el focus d'expansió de la moda en auge de la dansa del ventre.

La sensualitat i el ritme dels moviments d'aquest ball són una bona forma d'entrar en contacte amb la
cultura àrab. La dansa del ventre va néixer a l'antic Egipte com un ritual de fertilitat i avui és una activitat
que està en auge a Barcelona i la seva àrea metropolitana. A més d'un negoci amb grans perspectives
de futur.

Moltes dones catalanes han trobat en la pràctica de la dansa del ventre una manera exòtica i
enriquidora de relaxar-se i un espai per a elles mateixes. A les classes, "es crea un ambient de
complicitat propici perquè les alumnes es desfacin dels seus complexos", afirma la professora i
ballarina brasilera Munique Neith.

Apte per a totes
Aquest ball és practicat per tot tipus de dones, independentment del seu físic i la seva edat. Encara que
a Occident es tingui la idea de les exuberants ballarines de Les mil i una nits, la realitat és molt diferent.
"Tant és la talla que tinguem", comenta Marta Rodríguez, que fa dos anys que practica aquesta
dansa. Les alumnes quan entren a la classe deixen fora els seus problemes. "Durant una hora toquen
la felicitat", assegura Neith.

Els beneficis són molts. A més de disminuir les molèsties menstruals i de l'embaràs, la dansa del ventre
és un estimulant cultural i millora l'autoestima. Marta considera que, a més de ser un exercici físic,
"ajuda a superar inhibicions". Una altra alumna, Laia Torres, coincideix amb Marta i confessa: "Em
va atraure el colorit dels vels i la dringadissa de les monedes".

Els avantatges del ball i l'espectacularitat dels vestuari i les músiques orientals han afavorit la
proliferació d'escoles. Quatre hores de classe al mes en acadèmies professionals costen entre 40 i 60
euros. "La dansa del ventre s'ha convertit en un negoci", comenta la professora Aixa Maria Saad
Fonte. La roba n'és un bon exemple. "Un mocador que a Egipte es ven per 10 euros, a Barcelona en
costa 40", afegeix Saad. Les botigues especialitzades han aprofitat l'èxit d'aquesta dansa per oferir tota
mena de productes que hi estiguin relacionats. Des de DVD amb exercicis bàsics fins a collarets,
polseres o cossets. Complements variats que es venen a preus poc populars.

Les veteranes d'aquesta dansa mil.lenària denuncien que el recent boom ha disminuït el nivell de les
docents. "Hi ha noies que amb quatre mesos de classes i una mica de diners munten una escola
al seu propi pis", explica Saad. És la llei del mercat.
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La creixent demanda ha fet proliferar acadèmies no professionals i ha portat les escoles a contractar
alumnes avantatjades com a professores. Aquest fenomen s'està donant, sobretot, a les localitats de
l'àrea metropolitana de Barcelona. "El perill és que amb aquestes noves professores es perdin les
arrels del ball", sentencia Saad.
Professora brasilera Munique Neith (de blau) amb algunes alumnes a la seva
escola de Barcelona.
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