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No hi ha res que impedeixi ballar. 
I si no, que l’hi preguntin als que  
han disfrutat de la iniciativa Bar-
ris en dansa. Gràcies a ella, un cente-
nar de persones dels barris de Sant 
Andreu, Gràcia i Marina presen-
ten avui i demà Zak! al Graner (car-
rer d’Amnistia Internacional, 8). Es 
tracta d’un espectacle interpretat 
per persones de totes les edats. Mol-
tes d’elles han descobert la dansa 
contemporània gràcies a aquest ex-
periment liderat pel coreògraf Ál-
varo de la Peña.
 «L’artista s’havia apropiat l’art», 
explica De la Peña. «Amb aquest 
projecte el torno a la gent. Els dono 
eines per crear una cosa  junts. Tot 
ha sortit d’ells, fins i tot el cartell i 

el títol de l’espectacle», afegeix De la 
Peña, que ha aplicat el que va apren-
dre en un projecte anterior, Pobles en 
dansa.
 L’Ana, que va fer dansa de jove, 
balla amb el seu marit, l’Héctor, i les 
seves dues filles, de 8 i 4 anys. «Pri-
mer no veia clar com sortiria una co-
sa amb gent tan diferent però ha si-
gut genial. Això s’hauria de fer més», 
reclama. A ella li ha costat llevar-se 
cada dissabte a les vuit del matí per 
anar als assajos, que van començar 
el setembre passat. «Gairebé nin-
gú ha abandonat perquè l’Álvaro té 
molta paciència i una manera d’en-
senyar desenfadada. Transmet una 
gran confiança», destaca.
 Només cal veure l’energia, la con-
centració i les ganes que tots van po-
sar, fa uns dies, durant un assaig a La 
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Fontana de Gràcia. Van acabar can-
sats però feliços. «El més difícil ha si-
gut conciliar els assajos amb la famí-
lia i la feina. El més fàcil, encomanar-
se de l’energia de la gent», comenta 
la Maruxa, editora científica de 36 
anys que hi participa amb la seva fi-
lla gran, de dos anys i mig. Els que 
han practicat una mica de dansa al 
llarg de la seva vida no es queixen de 
problemes físics. No és el cas del To-
ni, un comercial de 46 anys. «Només 
coneixia la dansa com a espectador. 
Vaig voler descobrir com es viu des 
de l’altre costat», explica. No oblida-
rà mai la primera setmana d’assajos: 
«Vaig acabar rebentat, estava cruixit 

per tot arreu». I afegeix: «Com que 
sóc molt quadriculat, m’ha costat 
treure coses de dins i deixar de pen-
sar que m’estan mirant». Sent que 
surt d’aquesta experiència refor-
çat, tant en el pla físic com el men-
tal. «Treballar amb gent de diferent 
edat crea  bon rotllo. Surts dels as-
sajos amb una energia renovada. 
Ho trobarem a faltar».
 Malgrat l’esforç fet, tots s’apun-
tarien avui a una altra creació col-
lectiva si els donessin l’oportuni-
tat. «Haurien de donar més subven-
cions per a projectes així que creen 
comunitat», fa l’Héctor. «Menys 
cotxes oficials i més cultura». H

«Amb aquest 
projecte torno  
l’art a la gent», 
diu el coreògraf 
Álvaro de la Peña

Ballar és 
cosa de tots
Un centenar de ciutadans descobreixen la 
dansa contemporània amb el muntatge ‘Zak!’ 

EL GRANER ACULL UN ESPECTACLE COMUNITARI


