
Quan parlem del ball en general
estem parlant d’una de les activitats
més esteses entre els homes i les
dones d’entre les que podem fer
amb el nostre propi cos. Podem
gairebé afirmar que tothom, tots i
totes, hem ballat en alguna ocasió,
en algun moment de la nostra vi-
da. Fins i tot, molts d’aquells que
no són balladors i balladores habi-
tuals i constants, i són reacis a con-
vertir-se’n, han ballat algun cop.

Alguns potser només ho hau-
ran fet el dia del seu casament;
altres potser només quan la si-
tuació, el compromís o la insistèn-
cia els ha empès a fer-ho. Un cop
superat l’escull, el mal tràngol,
alguns (homes la majoria, dones la
minoria) han fugit del ball en no
superar la sensació de vergonya, la
situació incontrolable per la qual
no han fet cap aprenentatge previ
ni cap preparació.

Perquè com qualsevol activitat
humana (fer un ou ferrat, penjar
un quadre, plantar una flor o parlar
un idioma) el ball s’aprèn i es mi-
llora practicant. No és impossible
per a ningú, malgrat l’edat, el sexe
o el físic particular de cadascú.

Però és evident per a tots que el
ball és una activitat respecte la qual
la intervenció dels homes i la de les
dones és ben diferent. És comentat
per la majoria que les dones són
més balladores que els homes, opi-
nió que només es pot sostenir a par-
tir d’un estereotip basat en suposats
patrons culturals i en suposades ha-
bilitats innates en les dones. Tant
una cosa com l’altra són falses.Això
sí, l’opinió continua provocant que
hi hagi més dones balladores i
menys homes que ballin.

És una realitat que als homes
els costa més de traspassar la línia

imaginària que formen la suma del
neguit, la vergonya, el ridícul, la
inseguretat i alguna cosa més. Per
contra, també cal remarcar que
sempre són els homes i no pas les
dones els qui s’emporten els elogis
més brillants per la seva manera de
ballar.

EL BALL EN PARELLA

Al ball en parella, home i dona, la
separació de sexes és clara. I no par-
lem només de balls d’envelat o de
saló, sinó de qualsevol expressió ba-
llada per un home i una dona.Algú
podria opinar que es tracta d’una
acció realitzada per una persona que
mana i una altra que obeeix, per
dir-ho més clar: dues actituds, una
de domini i una de submissió, o
sigui, de dues actituds contrapo-
sades, quan en realitat es tracta de
dues actituds complementàries.

Quan el ball de parella és realit-
zat per una parella que no és mixta,
generalment dues dones o,en menys
casos, dos homes, també s’assumei-
xen les dues actituds complemen-
tàries: una de les dues parts ha de
responsabilitzar-se de comandar,
de dirigir, i l’altra d’obeir o seguir.

Perquè si algú no assumeix el
rol directiu i ho fan alhora les dues
parts, és impossible ballar en pare-
lla.Algú ha de decidir, i això és així
fins i tot en els balls col·lectius.
Com impossible ho és si les dues
parts volen dirigir els moviments.
En el primer cas, el fracàs vindrà
per la manca de direcció i segura-
ment la parella no es mourà pràcti-
cament del lloc on ha començat a
ballar justament per això: manca de
direcció.

En canvi, en una parella de
dues persones dirigents s’esdevin-
drà una lluita per superar l’altra o
l’altre que acabarà cansant les dues
parts i que potser tampoc les por-
tarà enlloc. D’altra banda, aquesta
situació no és cap novetat, ja que
així s’esdevé en gairebé tots els àm-
bits de la vida.

Ara bé, una altra cosa és que la
direcció s’exerceixi de manera des-
pòtica, de forma impositiva o au-
toritària.En el ball de parella agafa-
da, en el qual els dos cossos estan a
tocar, determinades actituds auto-
ritàries es copsen ja en el moment
d’agafar-se. Llavors, sí que en el ball
de parella es dóna una situació de
poder exercida per una de les parts
i de submissió per l’altra part. Però
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això es pot donar, i es dóna, en una
parella mixta, una formada per
dues dones o una de dos homes.

Qui, de les dues parts, assu-
meix el paper de direcció, normal-
ment l’home a la parella mixta, ha
de decidir què vol fer o ballar i
com ho ha de fer. Té la respon-
sabilitat i la feina de dissenyar una
evolució a l’espai combinada amb
uns passos determinats i això
adaptar-ho a la persona que li fa
de parella, a la resta de parelles que
comparteixen ball i a l’espai on es
balla. No és un paper fàcil.

L’altra balladora o ballador tam-
poc té el paper gens fàcil. Perquè
en aquest cas el procés per ballar
amb la parella passa per la percep-
ció d’allò que s’expressa a través
del cos, per la interpretació del que
el company o companya ens indi-
ca i per la realització del moviment
adequat a la indicació. I tot això en
mil·lèsimes de segon, ja que en el
ball en parella ambdues parts accio-
nen gairebé a l’hora.

Igual que ja comentàvem
abans, quan una parella mixta balla
bé, l’opinió general és que ho fa
gràcies a ell i no a ella, és a dir, grà-
cies al bon fer dels homes i no al
de les dones. Sempre és més valo-
rat un bon ballador que una bona
balladora, com si a les dones el ba-
llar bé o amb correcció no fos un
mèrit, sinó gairebé una habilitat
consubstancial al mateix fet de ser
dona, com si aquesta habilitat es-
tigués implícita en el mateix mo-
ment del naixement. I aquestes
són, evidentment, a més d’opi-
nions falses, opinions masculines,
encara que molt sovint se senten
en boca de les dones.

LES DONES 

I ELS ESBARTS

A Catalunya, des de principis del
segle XX, existeix un tipus d’asso-
ciacions que té el ball i la dansa
com a activitat més important: són
els esbarts dansaires. La seva fun-
dació va estar en mans d’homes,
així com també ho ha estat la seva
gestió al llarg de les dècades i fins
als nostres dies.

En aquest tipus d’entitat és
molt fàcil trobar-hi un grup més
nombrós de balladores que de ba-
lladors. Pot ser que en els grups
infantils dels esbarts dansaires tro-
bem una proporció més equilibra-
da entre els nens i les nenes, mal-
grat que molts nens acaben fent
algun tipus d’esport competitiu,
sigui per voluntat pròpia, per vo-
luntat dels pares o per intervenció
de l’escola. Però fins i tot quan
existeix la proporcionalitat, l’equi-
libri entre els nens i les nenes es
trenca camí de l’adolescència, dei-
xant els grups mancats, alguns cops
de forma total, de nois.

De fet, en alguns esbarts els nois
sempre tenen la porta oberta, men-
tre que les noies, de l’adolescència
cap amunt, en alguns casos a partir
dels dotze anys aproximadament, ja
es troben la porta tancada. Així, en
una conseqüència distorsionada de
la llei de l’oferta i la demanda, acaba
produint-se, evidentment, una si-
tuació de greuge comparatiu entre
ambdós sexes. Entre un noi i una
noia que vulguin accedir a un es-
bart dansaire el mateix dia i en les
mateixes condicions, podem veure
com s’accepta el noi amb els braços
oberts i amb indiferència la noia.
Aquesta situació ha fet que les
dones hagin hagut de renunciar a
desenvolupar una activitat.

El greuge, però, no acaba aquí
sinó que continua en altres aspec-
tes: òrgans de govern, respon-
sabilitat d’algunes tasques determi-
nades, etc. És clar que no es pot
generalitzar en cap qüestió, però sí
que fins al moment es poden fer les
observacions següents.

Malgrat que en els esbarts dan-
saires les dones formen sempre un
grup més nombrós que el dels ho-
mes, gairebé mai trobem dones en
els alts càrrecs dels esbarts: hi ha
poques dones presidentes, sotspre-
sidentes i tresoreres, com si aquests
càrrecs no poguessin ser desen-
volupats pel sexe femení. En això,
però, els esbarts dansaires no s’allu-
nyen massa de la tònica general
que fa que no hi hagi dones presi-
dentes de govern, ministres, etc.

Tampoc s’allunyen gaire del fet
generalitzat que fa que les associa-

cions de cultura popular estan al
càrrec, encara, d’una majoria mas-
culina. I ja no diguem les associa-
cions de segon nivell o de caire
federatiu, perquè si els presidents
de les entitats de base són homes,
les federacions, coordinadores, agru-
pacions, etc., són comandades gai-
rebé exclusivament per homes. És
a dir, és un món d’homes, siguin
aquests geganters, balladors, dia-
bles…, cosa que és fàcilment com-
provable en una reunió de respon-
sables d’entitats: de dones, n’hi ha
poques. I això passa així malgrat
que la presència femenina en les
associacions de cultura popular és
molt significativa.

O sigui, una dona jove que co-
mença a ballar o entra a formar
part d’un esbart no pot preveure
que en el futur desenvoluparà gai-
rebé cap altre càrrec de respon-
sabilitat si no és el de secretària de
l’entitat. Perquè això sí, ara hi ha
moltes més secretàries a tot tipus
de col·lectius que secretaris, arri-
bant a l’extrem que en alguns casos
ja no es considera la possibilitat
que la secretaria pugui estar en
mans d’un home.

Un altre paper que han fet les
dones habitualment també és el
d’encarregada del vestuari, de la
majordomia, o com li vulguem dir.
I allò que podria significar un càr-
rec de responsabilitat acaba sent en
moltes ocasions només una activi-
tat executiva responsabilitat d’un
home. Les dones cusen, planxen i
preparen la roba que algú, el mestre
de dansa, el director del grup, etc.,
li indica. Per tant, la seva interven-
ció no és de decisió, sinó de seguir
les indicacions d’una altra persona.

Arribats a aquest punt, i comp-
tant que estem als inicis del se-
gle XXI és fàcil que ens puguem
preguntar: continuem en la inèrcia
d’èpoques anteriors? Pot ser que a
les dones no els interessi especial-
ment la direcció d’aquests col·lec-
tius? Serà més nombrosa la pre-
sència de la dona en càrrecs de
responsabilitat als esbarts dansaires
i a les altres associacions de cultu-
ra popular en correspondència a
l’àmplia majoria de dones que en
formen part?
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