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Adolescència

Ballem?
Una activitat positiva
per als adolescents

AINHOA BOIX
FOTO: GETTY IMAGES / A. BOIX

A
la pregunta “Què
t’aporta el
funky?”, la Celia,
la Teresa i l’Ana

no saben què contestar.
L’única cosa que tenen
clara és que se senten bé
ballant i que, en un futur
no gaire llunyà, els agrada-
ria fer d’aquesta afició la
seva professió. Tot i que
tenen 14 anys, estan segu-
res que la dansa urbana
està feta per a elles i que
disciplines com el funky o
el hip-hop conjuguen tot
allò que busquen en el ball:
exercici físic, bona música
i una estètica amb la qual
se senten identificades.

El mateix els passa a la
María i al Raúl, dos joves
de 17 i 22 anys, respecti-
vament, que compartei-
xen escola i passió pel
funky amb aquestes tres
adolescents valencianes i
que, des que van desco-
brir aquest tipus de ball,
han canviat les sabates de
punta per sabatilles
d’esport, leggings i panta-
lons amples. Ells també
aspiren a convertir la
dansa en un modus
vivendi –la primera com a
ballarina, el segon com a
actor de musicals– i, com
elles, també es van intro-
duir en el ball gràcies a la
dansa clàssica.

Verónica Gallego,
membre de l’acadèmia on
es formen com a ballarins,
el Dance Center Valencia,
comenta que el recorre-
gut que han fet la Celia, la
Teresa, l’Ana, la María i el
Raúl és molt habitual. Són
molts els joves que, des-
prés d’anys estudiant
dansa clàssica i contem-
porània, decideixen fer el
salt a la urbana atrets pels
ritmes i la imatge
d’aquests balls d’origen

nord-americà i, fins i tot,
per programes de televi-
sió com Fama, a bailar! I
cada vegada són més els
nens de 4 i 5 anys que, o bé
perquè ho decideixen ells
o bé per iniciativa dels
pares, recorren al jazz i al
hip-hop per iniciar-se en
el món de la dansa i
aprendre tant tècnica
com disciplina.

Múltiples beneficis
“Moltes vegades els pares
vénen perquè els nens ho
demanen, i això és el
millor. Si hi apuntes el teu
fill no perquè ho demani i
li agradi sinó perquè vols
que faci una extraescolar,
al final acabarà deixant-
ho, no s’esforçarà a
aprendre la tècnica...”,
explica Gallego, que, del
món del ball i dels seus
secrets, en sap, i molt.
Treballa al Dance Center

Autoestima, autonomia, seguretat i
disciplina són alguns dels valors que poden anar
assumint els joves gràcies a aquesta modalitat d’oci

“La dansa
urbana és molt
sana i aporta
valors”, assegura
la professora
Verónica Gallego

“Com l’esport,
la dansa ajuda a
formar futurs
adults”, diu el
psicòleg esportiu
David Llopis

Valencia d’ençà que va
obrir les portes, el 2010, i
és deixebla de la directora
d’aquest centre, la balla-
rina Verónica Mejía. És
conscient de les dificul-
tats que tenen els adoles-
cents per compaginar ball
amb època d’exàmens,
però també del plaer que
senten quan combinen
les dues tasques i dels
beneficis que els reporta.
“La dansa urbana és una
activitat molt sana que
ajuda els adolescents a
tenir autoestima, disci-
plina, responsabilitat,
seguretat... I aquestes
actituds es traspassen a
altres àrees de la vida,
com els estudis, els amics
o a casa”.

Però que ningú pensi
que aquestes característi-
ques són exclusives dels
balls urbans. Gallego ho
deixa clar des del principi i
Pepita Amadó, directora
del Centre Internacional
d’Estudis de Dansa
(CIED), de Barcelona,
també. La responsable
d’aquesta acadèmia de ball
sap, per la seva experiència
com a gestora d’un centre
on conviuen dansa clàs-
sica, dansa contemporà-
nia, modern fusion, jazz i
hip-hop, i també com a
mare d’una ballarina pro-
fessional, que els beneficis
físics i psicològics són els
mateixos independent-
ment del ball que es practi-
qui: quan són petits els
ajuda a reforçar la psico-
motricitat i, quan creixen i
ja tenen control sobre el
seu propi cos, és una
excel·lent activitat per
mantenir-se en forma, per
expressar els seus senti-
ments a través del movi-
ment i per adquirir confi-
ança en un mateix,
autonomia i sentit de la
responsabilitat i de l’ordre.

“La dansa, sigui quina
sigui, és una disciplina i
com a disciplina implica
portar un uniforme con-
cret, el pentinat d’una
determinada manera
–monyo si són ballarines
clàssiques, cua si fan hip-
hop...– i arribar a una
determinada hora per
escalfar. Es donen una
sèrie de pautes que, des-
prés, es transmeten als
seus estudis, a la seva vida
quotidiana; és a dir, fa que
en les altres coses tinguin
una disciplina”, comenta
aquesta professional, que
explica que dansa clàssica
i dansa urbana tenen el
mateix nombre d’adeptes
a la seva acadèmia i que,
quan parla de ball a nivell
amateur, fuig de la
paraula competitivitat.

L’adolescent decideix
Autoestima, confiança o
disciplina són alguns dels
termes que Gallego i
Amadó utilitzen per refe-
rir-se als valors que trans-
met la dansa als joves que

la practiquen, però, què en
pensen els psicòlegs? ¿És
tan beneficiós el ball per
als adolescents com indi-
quen els professionals de
la dansa? Sí. Tant, que no
dubten a recomanar-lo a
nens i joves, sempre que
es faci voluntàriament i
amb la satisfacció perso-
nal com a recompensa.

“La dansa i el ball són
activitats que, a més de
ser físiques, són artísti-
ques. El ball és rítmic i
comporta descàrrega
motriu, d’una banda, i, de
l’altra, són moviments
que, des de la impressió
profunda en un mateix,
expressen imatges i senti-
ments”, explica la psicò-
loga mallorquina Sonia
Cortejarena, que, de la
mateixa manera que parla
dels beneficis d’aquesta
activitat, remarca la
importància que els pares
estiguin atents als desit-
jos i aspiracions dels seus
fills i sàpiguen escoltar i
acceptar les decisions que
prenguin, independent-

ESTIL PROPI. Un grup de joves en una classe de ball
del Dance Center de València.
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Fora de classe

Ara que s’acaba
el curs

Els professors ens trobem en el
darrer mes de curs fent previsi-
ons de les notes finals. Cada cen-

tre ens pressiona més o menys, però
en tots sabem que hem d’aprovar el
màxim nombre possible d’alumnes.
Sabem, també, que ningú no ens dis-
cutirà que els aprovem a tots però que
no seria prudent que féssim el contra-
ri. Les places són limitades i se’ns per-
meten poques repeticions, sempre
amb el condicionant que els escollits
puguin aprofitar realment aquesta se-
gona “oportunitat”. Enguany tenim
unes estadístiques esgarrifoses sobre
la taula. Un fracàs escolar que no és
res més que el reflex del fracàs social
que ens arriba de casa. Personalment
em nego a aprovar algú que ni tan sols
es presenti a l’examen. Cada centre té
els seus mètodes per forçar que la gran
majoria promocioni, encara que ha-
gin suspès més de dues assignatures
(el marge legal permès). Perquè, si no,
hi hauria grups sencers de repetidors.
Alumnes i pares coneixen aquestes
pràctiques i hi juguen, fins i tot amb
el poder de negar-se a acceptar la re-
petició. L’experiència em diu que re-
petir no és garantia de res, però si pas-
senambunmuntde carabasses elmés
probable és que amb setze anys no ob-
tinguin el graduat.

El paper dels pares
Durant aquests dies estem parlant
amb pares perquè esperonin els seus
fills que no abaixin la guàrdia, a veu-
re si es guanyen l’aprovat per mèrits
propis. Busquem casos en què la sal-
vació sigui possible. A l’aula, malau-
radament, ens hi entren alguns im-
presentables que ens fan malbé tot el
que intentem construir. He vist ca-
sos de pares que pateixen molt per-
què els seus fills han tirat la tovallola
i no ens donen cap argument per
aprovar-los. Alguns es gasten un di-
neral en professors de repàs i canvis
de centre per no veure cap millora.
Com que tinc fills, entenc que sigui
una situació desesperant, perquè els
adults sabem quines són les conse-
qüències de deixar-ho córrer. És obli-
gació dels pares traspassar als fills la
responsabilitat de les seves notes i
que valorin el que els costa la broma.
L’altre dia una mare em va confessar
que el seu fill li retreia que no venien
a parlar a l’institut per defensar-lo i
fer sang d’aquells professors que se
suposa que li tenien mania. Alguns
encara no saben que nosaltres no som
el problema, sinó la solució. I
els que no ho veuen normal-
ment fracassen.

Xavier Gual

Xavier Gual
és escriptor
i professor
de secundària

ment que tinguin com a
resultat l’abandó
d’aquesta activitat extra-
escolar o la seva professi-
onalització.

Una manera de pensar
que comparteix David
Llopis, psicòleg esportiu,
professor de la Universi-
tat de València i director
del curs Expert en coa-
ching esportiu, organitzat
per Florida Universitària
(València). Segons aquest
professional que està en
contacte directe amb
joves esportistes, la
dansa, com qualsevol acti-
vitat esportiva, és idònia
“per a la formació integral
de futurs adults”.

Però, perquè això passi,
ha de respondre a una
inquietud de l’adolescent
que la practica i no a una
inquietud dels seus pro-
genitors. “Un aspecte
important és que els
agradi a ells i que real-
ment el desig d’assistir a
classes de ball sigui seu i
no una imposició nostra.
És important explorar

ESTÈTICA I PERSONALITAT. La dansa,
especialment la urbana, va acompanyada d’una

estètica que atreu molt els adolescents.

Que no pari el ball!
Tampoc a l’estiu
e
Al matí, institut; a la tarda, classes d’anglès, deures i
preparació d’exàmens. Encara que ballar agradi a
més d’un adolescent, no tots tenen el temps i la
voluntat d’invertir tres hores de la seva atapeïda
agenda en aquesta activitat física durant el curs
escolar. Per això, moltes acadèmies de ball, com el
Dance Center Valencia i el CIED de Barcelona, ofe-
reixen intensius de dansa durant el mes de juliol.

I, per això també, l’entitat especialitzada en
lleure i turisme actiu Eix Estels organitza, del 7 al
13 de juliol i del 21 al 27 del mateix mes, un campa-
ment amb els ballarins de la companyia Brodas
Bros com a professors i amb Centelles (Osona) com
a localització: perquè aquells que tenen la dansa
urbana com a afició la puguin practicar sense
l’estrès del dia a dia i amb professionals del hip-hop
com el Lluc i el Pol Fruitós i la Clara i la Berta Pons.
Una estada que també està dirigida als joves que
tenen intenció de convertir el ball en la seva profes-
sió, perquè puguin continuar formant-se durant els
mesos d’estiu.

Una aspiració, la de fer del ball una sortida labo-
ral, que la psicòloga Sonia Cortejarena demana que
vagi acompanyada del suport dels pares. I és que
aquesta experta assegura que “el ball i la dansa es
poden prendre com una carrera professional tan
seriosa i respectable com qualsevol altra”.

quin tipus de motivació
tenen. És a dir, si ho fan
perquè l’activitat per ella
mateixa els genera satis-
facció o perquè pensen
que, practicant aquesta
activitat, tindran altres
avantatges, com el reco-
neixement social, algun
premi o més èxit. Moltes
vegades ho fan per satis-
fer els pares”, explica
aquest expert. Llopis
apunta a l’avorriment, la
falta de temps per practi-
car altres activitats o un
sentiment d’inferioritat
en relació als companys
de classe com a possibles
causes perquè un jove
decideixi abandonar la
pràctica del ball. I, en
aquest últim cas, afegeix:
“És important fer-los
veure els avantatges que
té practicar esport i els
progressos que estan fent.
És a dir, ajudar-los a
aprendre a centrar l’aten-
ció en com millorar
el que estan fent, i no a
comparar-se amb els seus
companys”.e


