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rosament els malucs 
per crear hipnòtiques 
onades a les seves faldi-
lles fetes de serrells, ve 
precisament per aquest 
“exotisme exagerat” i 
per les ganes de “recupe-
rar un cert lligam històric 
amb la mateixa cultura occidental” 
de fa aproximadament mig segle, 
quan l’estètica tiki es va posar molt 
de moda a Occident, opina Ginesi. 

La contemporània ‘butoh’ 
Es balla amb el vestuari mínim 
i el cos pintat d’un color neutre 
L’altra cara de la moneda seria la 
dansa butoh, contemporània i d’ori-
gen japonès però “gens folklorit-
zant”, diu Martí Pérez, i amb “carac-
terístiques molt occidentals per a 
nosaltres”, afegeix Ginesi, al·legant 
que la seva “càrrega estètica, on el 

Estils

Sitges, Sant Sebastià i Marbella, les poblacions  
més cares per viure de lloguer a la costa
El cercador immobiliari Nuroa.es ha elaborat un 
rànquing de les poblacions més cares d’Espanya 
per llogar una casa a la costa. Sitges, Sant 
Sebastià i Marbella se situen en el top 3 de la llista. 
A Sitges, el preu del metre quadrat de lloguer se 
situa en 12 euros i arriba a disparar-se en zones 
com la urbanització Les Botigues, pròxima al mar i 

al port esportiu Port Ginesta, on es poden arribar 
a pagar fins a 9.000 euros al mes per una casa de 
quatre habitacions. La proximitat a Barcelona (a 
escassos 30 km), les bones comunicacions 
(l’aeroport és a 20 km) i el seu patrimoni cultural 
són algunes de les raons que encareixen aquesta 
població catalana. 

La volta al món  
en 7 danses

Per què els irlandesos només ballen amb els peus? Què té 
d’occidental la dansa japonesa ‘butoh’? Dos etnomusicòlegs  

ens en donen les claus per veure món movent el cos

sets o tallers, per fer-ne un tastet. 
“Em sembla interessant que es facin 
aquests tallers, fa algunes dècades a 
ningú li hauria passat pel cap fer, 
per exemple, un taller de danses de 
l’Àfrica Occidental”, opina l’etno-
musicòleg Josep Martí Pérez, espe-
cialitzat en aquesta zona africana i 
membre del Consell Superior d’In-
vestigacions Científiques (CSIC), 
que rebla: “Aquest interès va en 
concordança amb les ganes de viat-
jar que té la gent”. Però, com que es-
tem en època de vaques ma-

gres i no podem fer la volta al món, 
l’explorem amb la música i la dan-
sa sense moure’ns de la ciutat.  

Polinèsia exòtica 
L’estètica ‘tiki’ trasllada a un món 
idíl·lic amb música hipnòtica 
Des de les pintures del francès Paul 
Gauguin, que ja al segle XIX reflec-
tien un Tahití acolorit, relaxat i 
idíl·lic, fins a la revifada actual de 
l’estètica tiki, les illes de la Polinèsia 
es veuen des d’aquesta banda de 
l’Atlàntic com “un món imaginari, 
fantàstic, idíl·lic, on sona una mú-
sica suau i coral, de melodies no gai-
re complicades”, explica l’etnomu-
sicòleg de l’Escola Superior de Mú-
sica de Catalunya (Esmuc) Gianni 
Ginesi. L’interès que desperta avui 
dia aquesta cultura “exòtica i salvat-
ge” als ulls d’un europeu, on les do-
nes ballen descalces, movent vigo-

Hi ha ètnies que ballen 
amb els braços, d’altres 
amb els peus, unes en 
parelles ben arramba-
des i d’altres en grup, en 

rotllana o en línia. La humanitat ba-
lla per necessitat, per expressar-se 
estèticament, emocionalment i re-
lacionalment, però ho fa de mane-
res molt diferents en funció de qui-
na sigui la seva cultura. Per què tan 
diferents? Què ens expliquen la mú-
sica i la dansa pròpies d’una geogra-
fia del poble que les balla? 

Últimament s’ha posat força de 
moda acostar-se a cultures més o 
menys exòtiques mitjançant 
l’aprenentatge de les seves 
danses tradicionals en cur-
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01. La dansa 
irlandesa es balla 

amb els peus. GETTY  
02. Les danses 

zíngares són dels 
Balcans. GETTY 

03. La samba, del Brasil, 
traspua sensualitat. GETTY 

04. Els balls de l’Àfrica 
Occidental han inspirat moltes altres 
danses arreu del món. GETTY 

05. El tango té l’origen en el vals europeu, 
però la sensualitat és llatinoamericana. GETTY 

06. La butoh és tràgica i amb molta càrrega 
estètica. REUTERS

Inspiració  
El ‘butoh’ 
té un origen 
tràgic: les 
bombes 
d’Hiroshima 
i Nagasaki
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Balls a l’Àfrica Occidental 
La música de moltes discoteques 
occidentals té influència africana 
“A l’Àfrica la dansa té molta més re-
llevància social que a casa nostra. 
Allà sempre es balla”, però no sem-
pre música del continent. “Ara ja 
ballen de tot, som en un món globa-
litzat, però la dansa que posen avui 
dia en moltes discoteques occiden-
tals té molta influència de l’Àfrica, 
tot i que no en siguem conscients”, 
diu Martí Pérez. Per tant, sospita 
que als cursos de danses africanes es 
dóna una “imatge folkloritzant que 
tergiversa la realitat, perquè s’ense-
nyen patrimonis que ja són del pas-
sat. Està bé que s’ensenyin les dan-
ses tradicionals però que la gent sà-
piga que el que s’escolta ara a l’Àfri-
ca no és això”.  

Ginesi, per la seva banda, esmen-
ta el tret distintiu de les músiques 
de l’Àfrica Occidental: la polirítmia, 
“les articulacions diferents d’un rit-
me entre diversos instruments: el 
djembé fa un ritme, les campanes 
un altre... però tots encaixen en al-
gun moment”. I, esclar, el gran ús 

d’instruments de percussió, per 
la facilitat de construir-los. A 
grans trets, les danses, en aquest 

cas, són de dos tipus: rituals, 
en què s’invoquen figures 

m i t o l ò g i q u e s  
“que consideren 

que tenen un 
fort poder”, 
o de guerres 

i combats, 
o bé de 
participa-
ció col·lec-
tiva, en 

què tota la 
c o m u n i t a t  

balla alhora 
“per reforçar 

el sentiment 
d’unió”.e

Quantes ganes teniu  
de marxar de vacances?
Si sou dels que encara no heu marxat de vacances, 
alerta: un indicador per saber si apareixerà la 
síndrome postvacacional –apatia, somnolència 
diürna, mals de cap, malestar físic– és el nivell 
d’estrès laboral que una persona té abans de 
marxar de vacances, segons el Dr. Miquel Casas, 
membre de la plataforma TopDoctors.es

La nova icona de la moda  
es diu Marge Simpson
Coincidint amb el 25è aniversari de Los Simpson, 
són moltes les marques –Lego, Eleven Paris, MAC, 
etc.– que creen edicions especials inspirant-se en 
la mare més coneguda de la televisió: Marge 
Simpson. Ara l’il·lustrador Alessandro Palombo l’ha 
vestida amb models d’Yves Saint Laurent, Thierry 

Mugler, Paco Rabanne i Gaultier.

gest i el factor visual tenen 
una gran importància, 
l’emparenta directament 

amb la dansa contemporà-
nia occidental”. Es balla amb 

un vestuari mínim, amb el 
cos pintat d’un color neutre i 

amb un estat anímic que bascu-
la entre l’agressivitat i la me-

langia. Res a veure, doncs, 
amb els somriures ama-

bles de la Polinèsia, per-
què, de fet, el butoh, 

que significa “la dan-
sa de la foscor”, té un 
origen tràgic: els mo-
viments erràtics dels 
ferits per les bombes 

d’Hiroshima i Nagasa-
ki. No se li pot demanar 

alegria i vigor a una dan-
sa sorgida de fets tan 

dramàtics. 

Els balls més sensuals 
La sensualitat de la samba, 

típica del Brasil, ve de l’Àfrica 
Si posem en una balança la roba que 
porta una ballarina de butoh i una de 
samba segurament quedaria equili-
brada, perquè totes dues van lleuge-
retes, però a part del pes no té res a 
veure el vestuari de l’una i de l’altra. 
La de samba és acolorida, festiva, 
minimalista, per ensenyar pit i cui-
xa i explotar al màxim la sensualitat 
del cos en moviment. Típica del 
Brasil, la samba és “una amalgama 
de tradicions africanes i europees” 
feta al llarg dels segles, explica Mar-
tí Pérez, que precisa: “La sensuali-
tat de la samba ve sens dubte de 
l’Àfrica, no d’Europa”. 

Travessant la frontera arribem a 
l’Argentina, on el tango és tota una 
institució. “Es va crear a partir de la 
immigració europea a l’Argentina, 
amb una gran influència dels balls de 
saló típics del segle XIX, com el vals”, 
però altra vegada la càrrega sensu-

al no és herència d’Europa. “És allà 
mateix on desenvolupa aquesta sen-
sualitat que desprèn. L’important en 
el tango és la càrrega simbòlica, les 
mirades, els gestos, com s’adapten 
els cossos. Ballar bé en aquest cas 
significa que els cossos es fusionin 
en moviment”, explica Ginesi.  

...i fugint de la sensualitat 
La dansa irlandesa centra el 
moviment en els peus i cames 
La dansa típica irlandesa concentra 
el moviment en les cames, igual que 
la dansa basca i la sardana, tot i que és 
menys espectacular que un dantza-
ri ballant un aurresku i més contin-
guda que una sardana. “La dansa pot 
ser molt sensual, per això hi ha cultu-
res com la irlandesa, on el pes de la 
religió ha sigut molt fort i repressor, 
que s’han creat controlant al màxim 
els moviments, és a dir, fent els mo-
viments mínims perquè sigui una 
dansa”, revela Martí Pérez, tot recor-
dant que al segle XVIII la gent balla-
va sardanes “amb un mocador entre 
les mans perquè homes i dones no es 
toquessin”.  

En aquest ball, la cara ha d’estar 
impassible, els braços enganxats al 
cos i tota la responsabilitat del ball 
recau en les cames i els peus, que van 
fent saltirons, mai massa alts, mai 
massa oberts. “De fet, a Europa no hi 
ha cap dansa sensual, tret del fla-
menc”, resumeix Martí Pérez.  

El flamenc és d’arrel gitana, igual 
que ho són les danses zíngares que es 
fan a la zona dels Balcans al ritme 
d’una música que toquen a demanda 
de la “població local, perquè els gita-
nos d’aquelles zones són com músics 
professionals, tenen una gran capa-
citat de tocar les músiques que els de-
manin, però després tenen un reper-
tori seu, propi i intern que no toquen 
davant la gent”, de manera que el que 
s’entén com a música zíngara no 
sempre ho és, especifica Ginesi. 

Per començar  
a practicar
Els centres cívics tenen una oferta molt va-
riada de tallers i cursos de dansa d’arreu 
del món a preus mòdics. Aquí us donem les 
referències d’alguns dels centres: 
 

1. ‘Butoh’ 
● Centre Cívic de Barceloneta  
(c/ Conreria, 1) 
● Centre Cívic de Drassanes  
(c/ Nou de la Rambla, 43) 
 
2. Tango 
● Centre Cívic de Barceloneta  
(c/ Conreria, 1) 
 
3. Danses de la Polinèsia 
● Centre Cívic Casa Golferichs  
(Gran Via, 491) 
 
4. Dansa irlandesa 
● Centre Cívic Fort Pienc  
(c/ Ribes, 14) 
 
5. Samba 
●  Centre Cívic Cotxeres Borrell  
(c/ Viladomat, 2) 
 
6. Dansa zíngara 
● Centre Cívic de Barceloneta  
(c/ Conreria, 1) 
 
7. Danses de l’Àfrica Occidental 
● Centre Cívic Cotxeres Borrell  
(c/ Viladomat, 2) 
● Centre Cívic de Barceloneta  
(c/ Conreria, 1) 
● Centre Cívic La Sagrera La 
Barraca (c/ Martí Molins, 29) 
●  Centre Cívic de Drassanes  
(c/ Nou de la Rambla, 43) 
● Centre Cívic La Sedeta (c/ Sicília, 321) 
● Centre Cívic del Parc-Sandaru  
(c/ Buenaventura Muñoz, 21)
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