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LA DANSA DEL VENTRE

Maria de la Pau Janer

L a vida és soprenent. Recordau la dansa del ventre? Ben segur que l'heu vista en nombroses
pel·lícules, interpretada per ballarines seductores de llarga cabellera i ventre breu. Envoltades de gases
i sedes, es mouen amb una cadència precisa. La música sona en un fons de palaus meravellosos.
Serpentegen el cos, mentre mouen els malucs i el ventre. Fins fa poc, mostrar el ventre en públic era
propi de les ballarines que exercitaven amb més o menys gràcia la dansa del ventre. Actualment,
qualsevol adolescent o no adolescent mostra el ventre al món. Està de moda portar la panxa enlaire. Els
carrers s'han convertit, doncs, en una desfilada de ventres que tenen totes les formes de la lluna: des de
lluna nova a lluna vella. Hi ha quart creixent i quart menguant. Hi ha també la lluna plena. Exhibir el
ventre està de moda, més enllà del que ens dictin l'estètica i el sentit del ridícul. Què hem de fer-hi?
Només podem posar-hi paciència, i resignar-nos-hi.

Curiosament, en aquests darrers anys, les escoles que ensenyen la dansa del ventre han proliferat a
Europa i als Estats Units. La dansa mil·lenària i eròtica s'ha convertit en una moda que pot destrossar la
imatge que en teníem. Ja ho sabem: allò que es posa de moda pot acabar destruït. A la vegada, la
dansa del ventre ha entrat en crisi al Pròxim Orient. Es veu que allà no estan per a balls. Als països
àrabs, no hi ha hagut relleu generacional per a les ballarines del ventre. A poc a poc, han anat
desapareixent aquelles dones seductores que sabien captivar els ulls dels qui contemplaven els seus
moviments. Amb elles desapareix també tot un món de màgia i de meravella.

Qui va dir que la vida és un tango? Potser sí. A vegades, però, s'assembla més a una comèdia, a una
burla que juga a la paròdia més curiosa i estranya. La dansa mor a l'Orient i reneix als Estats Units. Hi
hem sortit perdent. Podeu estar-ne segurs. Les joves nord-americanes tenen problemes de sobrepès,
massa fast-food, segurament. Els seus ventres prominents mai no ens seduiran de la mateixa manera.
Oh sí?
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