
Laplaça de laVirreina, a Barcelona; elmercat de
SanFernando, aMadrid, o la plaça delDoctorColl,
aValència, s’han rendit als peus dels aficionats del
swing, que, ambcoreografies improvisades i al so
d’unesmelodies que conviden amoure’s, han con-
vertit l’asfalt urbà enuna espontània pista de ball.
Aquests entusiastes dansarins recuperen el llegat
de la comunitat afroamericanadeNovaYork que
en els anys vint va fer els primers passos del lindy
hop, el ball de parellamés popular de lamúsica
swing.Moviments i desplaçaments ràpids amb
algun saltmarquenunnou compàs a les ciutats.
Però què té aquest ritmequeningúnopot parar?

Unball socialLaqualitat de lamúsica és unade les
claus de l’èxit d’aquest ball en parella: “Nomésde
sentir-lo, el swing fa que etmoguis”, explicaOriol
Olivé, professor a l’escola de Sabadell ElGimnàs.
Cançons que formenpart de la banda sonora del
segle vint i que sonen enun ambient agradable i
dinàmic on és fàcil socialitzar-se.

Canviar de parella és habitual, i tothomestà
disposat a ballar ambqualsevol, fet que acaba con-
nectant els ballarins: “Pots conèixermés de cent
persones i entre cançó i cançó acabes agafant con-
fiança, perquè t’expliques la vida”, apuntaOlivé.
Ambient idoni per a solters que busquinunamica
més queun acompanyant a la pista: “És una bona
formade conèixer nois i noies, compartir una
afició sempre acabaunint”, afirma IreneGarcía,
ballarina amateur. I tambépot ser un element de
cohesió per a les parelles que estimin gaudir d’una
activitat conjunta. Lesmotivacions per apuntar-se
a les classes de swing són tan àmplies comels
perfils dels alumnes, d’entre vint i quaranta anys
majoritàriament i que fan classe en escoles com
ElTemple del Swing, dirigida perMontseCalvo:
“Generalment s’hi apuntenperquè els agrada la
música i acaben enganxant-s’hi per l’alegria i el
dinamismeque transmet el ball”.

Undels petits esculls en iniciar l’activitat és quehi
sol havermés candidates que candidats i quadrar
parelles no sempre és fàcil. Aficionats i profes-
sionals trenquenuna llança a favor de vèncer
prejudicis i animen el gèneremasculí que es deixi
portar pel seu swing: “Als homesno se’ns educa
per ballar i és una llàstimaperquè amolts ens
agrada lamúsica però ens fa vergonyamoure’ns”,

destacaOlivé, que es va iniciar per petició de la
seva germana i avui encoratja totes les dones que
convencin parella, amic o familiar perquè, remar-
ca, “acabaran sent ellsmés ballarins que elles”.

Exercici terapèuticMés enllà del caràcter social,
el swingnodeixa de ser una activitat física i, per
tant, contribueix a disminuir l’estrès i l’ansietat. A
més, afavoreix la psicomotricitat, tal comexpli-
ca SilviaMarino, fundadora de l’escolaBlanco
yNegro Studio, unade les pioneres deMadrid:
“En el lindyhop el cos es deixa anar i es reforcen
aspectes com la coordinació i la creativitat”.

Comenqualsevol altra afició esportiva, és fàcil
entusiasmar-se si s’evolucionade forma ràpida:
“Endescobrir que el ball ens és fàcil, ho sentim
comuna cosa pròpia i es converteix enun símbol
de la nostra identitat”, explicaAndrésChamarro,
doctor enPsicologia i professor de laUniversi-
tatAutònomadeBarcelona. És llavors quanpot
sorgir la passió per una activitat quedóna sentit a
la vida, un sentiment que respon al profunddesig
dedominar el que succeeix al nostre voltant: “Ens
agrada la sensació de control, per això quan som
hàbils en alguna activitat ens sentimbé”, afirma
Chamarro.

La voluntat de superació imillora de la tècnica
moumolts ballarins a compaginar les classes amb
les festes en espais públics i sales privades. És el
cas deCristinaAbad, aficionada valenciana amb
dos anys d’experiència: “Commésballes,mésmo-
tivada et sents a continuar aprenent. És gratificant
veure comacabes fent passes que al principi et
semblaven impossibles”.

Piruetes en el tempsSi bé ambpoques hores de
pràctica es poden aprendre alguns passos bàsics,
el domini del lindyhoppot portar tota una vida,
sobretot si es vol emular l’empenta de la pel·lícula
musicalHellzapoppin (H.C. Potter, 1941), els salts
del qual deixen amésd’un amb la boca oberta i els
peus enmoviment. Es tracta d’unade les primeres
pel·lícules que vanplasmar aquest ball, encara que
lamés coneguda és la contemporàniaSwing kids
(ThomasCarter, 1993), traduïda aquí comRebels
del swing. Després de l’estrena i l’èxit consegüent,
aquest filmva ser enpart responsable que tornés
l’interès per aquest ball després d’unperíode

Dels anys vint als Estats Units als nostres salons de ball, carrers i places, el swing
ha saltat en el temps i en l’espai per ocupar el centre de la pista
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Dins de la família

del swing, el lindy hop,

sorgit fa gairebé cent anys,

és el ball més habitual



de trenta anys enquèpràcticament va caure
en l’oblit, i que es veiés relegat a les pistes pel
rock’n’roll, que alguns considerenuna evolució
més simple del swing.

AEuropa, el lindyhop va tornar a fer els primers
passos a Suècia i Alemanya i a finals dels noranta
va arribar aBarcelona a lamaleta deLluísVila,
avui president de l’associacióBallaswing.Des-
prés dedescobrir aquest ritme aCalifòrnia, Vila
va tenir clar quehavia de creuar fronteres: “Vaig
aprendre a ballar swing quan va començar a re-
néixer als EstatsUnits i de seguida vaig saber que
volia ensenyar-ho aBarcelona”.Dit i fet, Vila va
compartir els seus coneixementsmogut per “l’am-
bient sa i alegre” d’unball queno va trigar a seduir
Barcelona comdesprés faria en altres llocs.

Barcelona, capital del swingSegurament, el primer
dia queLluís va impartir classe no va imaginar
que, gairebé vint anys després, la ciutat viuria
una autèntica explosió al compàs de la qual han
proliferat escoles i sales. La capital catalana s’ha
convertit en la capital del swing, i cadanit hi ha
opcions perquè el ritmenopari i, sens dubte, sigui
en bona companyia.Des deplaces i altres espais
públics fins a sales privades dediscoteques i gim-
nasos, aquest ball ha entrat a la partitura del lleure
de la capital catalana. L’estret vincle de la ciutat
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ambel jazz i el clima agradable del qual es gaudeix
bonapart de l’any poden sermotius de l’èxit a la
capital catalana, segons l’opinió d’AitorLeniz,
director de l’escolaLindyHop, que rememora
els referents del swing a la ciutat: “Ja en els anys
quaranta es feien concursos de lindyhop a la sala
Amaya, en el Paral·lel, que solien guanyar ballarins
d’origen gitano”.

En l’actualitat i des de fa disset anysBarcelona
acull el BarSwingOna, un festival ambespectacles,
classes imúsica en viu que congrega professionals
i entusiastes de tot elmón.Hi acudeixen aficionats
deValència iMadrid, dues ciutats quehan viscut
un auged’aquest ball en els últims sis anys. A la
capital, l’associacióMad for Swing agrupa totes les
activitats,mentre que a la ciutat delTúria el centre
Spirits of St. Louis i l’orquestra queporta el seu
mateix nomanimen tots els entusiastes valenci-
ans. Sevilla i Vigo tenen els seus propis festivals, i
al País Basc el swing es barreja amb la gastronomia
en elGastroswing.

Activitats i centres quenoparende créixer en la
segona etapa dauradad’aquest ball. El llegat dels
primers ballarins dels EstatsUnits està en lloc
segur a lesmans i, sobretot, als peus demilers
d’aficionats que, emulant el protagonista de la pel-
lículaBilly Elliot, tenen clar que... volen ballar!s

Molt popular durant

dècades, el swing va sortir

del declivi en els noranta;

llavors va arribar a Espanya

El xarleston, el balboa, el
blues i el claqué sónaltres
balls de lamúsica swingen-
caraquenohanvolat tanalt
comel lindyhop.Potser això
ésperquèel nomd’aquest

últimésunhomenatgeal
pilot Charles Lindbergh,
conegut comLindy, queel
1927va creuarper primera
vegada l’oceàAtlàntic enun
trajecteaeri senseescales.

Aquest salt, queenanglès
es tradueix comhop, és el
quenovaparar d’impulsar
aquestadansafinsals anys
cinquanta, amb la seva
màximadistinciópopular el
1943quan la revista Lifeel va
declarar ball nacional.
FrankieManning va ser una
de les estrelles d’aquells anys
daurats, encaraqueenels
cinquanta la seva llumes va
apagar almateix ritmeque
altres estils comel rock’n’roll
i,més tardel pop, van
imposarnousmoviments a
lapista.Desprésdedècades
allunyat d’ella, ungrupde
ballarins va trobar el parador
deManning, que llavors era
unanònim treballadorde
correus.Malgrat les reticèn-
cies inicials, l’homeva cedir
a l’interèsd’aquellanova
generació, àvidaper conèixer
i recuperar aquell ball enaltre
temps tanpopular. Comsi
d’unprofetamodernes trac-
tés,Manning va transmetre
tot el seu coneixement, orga-
nitzant classes i coreografies
queavui omplen les pistes de
ball i donantnomapassos
ambels qualsmésd’un
ensopegaal principi.
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