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Melics americans 

• La companyia Bellydance Superstars porta la dansa del ventre al Victòria

NÚRIA MARTORELL

Cames i braços que es mouen com serps, melics zigzaguejants i una sensualitat sense límits a cop de
malucs al servei de la dansa més insinuant haguda i per haver. Les Bellydance Superstars són, com el
nom indica, ballarines de la dansa del ventre, superestrelles manufacturades als Estats Units i
disposades a demostrar al món sencer que són les millors. Dels països àrabs només en procedeixen els
vels, la bijuteria i l'escassa roba que a partir del 4 de juliol mouran amb gràcia a l'escenari del teatre
Victòria.

"En aquests moments tan conflictius que vivim és interessant que les ballarines siguin totes
nord- americanes, ja que suposa una curiosa barreja de les dues cultures", es justifica Milers A.
Copeland, el cervell d'aquest espectacle i un home que, entre els seus molts mèrits, hi ha el d'haver
llançat a la fama grups com REM, The Bangles i Police. Va ser representant de Sting, per a qui va
produir la cançó Desert rose, que va suposar la seva primera aproximació al món oriental. "Als països
àrabs les dones ocupen el lloc més baix de l'escala social i les ballarines solen ser grans. Els
problemes que tenen en aquestes societats fan que no hi hagi un relleu generacional".

PAELLA I FÒRUM
L'estrella principal de la companyia, Amar Gamal, recorda que la passió de Hollywood per aquesta
dansa ve de lluny. I que existeix un estil, en concret el tribal, que es va crear molt lluny de l'Orient, a San
Francisco. Gamal va ser la guanyadora del concurs que Copeland va muntar a Los Angeles per crear
l'única agrupació professional de ballarines del ventre que fa gires internacionals. A Barcelona inicien el
seu primer tour europeu. "Tenint en compte l'esperit del Fòrum i que la paella és una exquisida
barreja de sabors, ¿hi pot haver cap altre lloc millor que aquest per començar?", diu Copeland.
"Barcelona és el centre de la cultura del món", subratlla.

Bellydance superstars dura una hora i mitja. Hi intervenen 14 ballarines. Hi ha 22 números amb els seus
corresponents canvis de vestuari, música pregravada i un percussionista en directe. I, com no podia ser
de cap més manera, molt erotisme. "En realitat és un ball que les parteres feien originalment amb
l'objectiu d'evitar el dolor, acompanyades d'altres dones", relata Amar Gamal. "Aquesta dansa és
la màxima expressió de la feminitat --filosofa Copeland--. És un ball molt eròtic que, curiosament,
compta amb un públic majoritàriament femení. Potser és perquè elles saben apreciar la llibertat i
l'orgull amb què les artistes ballen".

Es tracta d'un art mil.lenari que, més enllà del ball en si, simbolitza la unió perfecta entre el cos i l'ànima.
El ventre i l'úter de la dona adquireixen un caràcter sagrat. El moviment seguit de la pelvis constituïa un
ritu iniciàtic, un do que les dones oferien a altres dones. "També hi ha homes que el ballen, però com
a mestres. Molt pocs s'atreveixen a fer-ho sobre l'escenari", observa l'artista.

Hi ha, a més a més de l'estil tribal, l'egipci i el cabaret, que és el més glamurós, amb sabres i serps.
Però que ningú esperi veure al Victòria cap rèptil (almenys animal). Són elles les que n'adquireixen els
moviments, dibuixant a l'espai el símbol de l'infinit.
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Una ballarina de la companyia, en plena representació.
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