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El ball és molt més que una combinació de passos i figures com explica 100 històries sobre el
ball que t'agradaria saber, una passejada desenfadada i distinta per algunes pàgines rellevants
de la història del ball. Sigui de tipologia cortesana, religiosa, popular o de saló, descobrireu que
el ball és un bon mirador per analitzar la societat i els seus components, un bon referent històric
i un espai privilegiat per descobrir l'eterna lluita existent entre els defensors de la tradició i els
abanderats de la modernitat, entre els defensors de la puresa i els paladins del mestissatge. El
llibre destaca la vinculació del ball amb la literatura, la música, la pintura, el cinema, la religió o
la història, espais on s'han eternitzat algunes de les escenes de seducció més conegudes de la
història.
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INTRODUCCIÓ

01 / 100VOLS BALLAR AMB MI? La història a través del ballLa història és més, molt més, que
la selectiva tria d’unes quantes biografies i de quatre dades que puguin ser utilitzades per situar
un esdeveniment important en el temps. La història és vida, és la gent, el resultat d’una llarga
suma de petits esdeveniments que acaben servint de brou de cultiu per a una futura acció
transcendent, un mosaic de dimensions gegantines capaç d’explicar una època (Història de
Reus a través del ball, 2011). Des d’aquest punt de vista, el ball —cortesà, popular o de saló—
pot ser un mirador immillorable per analitzar la societat i els seus components, per entendre
l’eterna lluita establerta entre els més recalcitrants defensors de la tradició i els abanderats de la
més rabiüda modernitat, entre els rancis defensors de la puresa i els apassionats paladins del
mestissatge. Perquè el ball, i el ball de parella en particular, és un ens viu i, com a tal, neix,
creix, viu i mor deixant un ric rosari d’anècdotes rere seu, proporcionant dades valuoses del que
es pot considerar de bon i mal gust en una època determinada. El ball justifica vestits,
moviments i arquitectures, instrueix sobre la importància d’alguns nuclis humans mostrant el
seu cosmopolitisme, les seves relacions amb el món, la seva àrea d’influència, i explicita canvis
socials i de relació entre la parella lligats, sempre, a revolucions més profundes.Com un reflex
en moviment de la societat, el ball proporciona un corpus documental sobre els moviments
socials de cada moment, l’evolució de les arts gràfiques i els gustos estètics i artístics de cada
moment. També, és clar, sobre l’evolució dels rols de la parella i la seva manera de relacionar-
se. Durant aquest últim segle, han passat per les pistes de ball ritmes com el xarleston o el
black bottom, el cake walk, la milonga, el tango o el bugui-bugui, el lindy hop i el madison, el
rock-and-roll i diverses coreografies de country, el calipso, el twist, el fly, el shimmy i la
farandola, el camel walk, el disco, el vals, el pasdoble, el foxtrot o la salsa. Alguns han sorgit en
una pista de ball (com el txa-txa-txa, altres ho han fet al carrer, o sobre un escenari (com el
mambo). La llista és llarguíssima i llibres com Jazz Dance. The Story of the American Vernacular
Dance, de Marshall i Jean Stearns, o A Century of Dance, d’Ian Driver, contenen noms, dades
històriques, fotografies i reproduccions d’alguns dels més representatius per al món
occidental.El ball ha estat important en la vida de la gent del carrer. Els homes antics ja ballaven
per expressar les seves emocions i creences i, de llavors ençà, l’home no ha deixat de fer-ho
pel mateix motiu. La tecnologia pot acabar envaint les nostres vides, però mal aniran les coses
el dia que el ball perdi la seva essència.



ALGUNS CONCEPTES INTERESSANTS

02 / 100D’AQUÍ AL CEL. El principiParafrasejant l’Evangeli de Sant Joan: “En el principi era la
Dansa, i la Dansa era en el Ritme, i el Ritme era la Dansa“. Així diuen que va ser i així és com no
ha deixat de ser, perquè el ball és un dels pocs passatemps que han sabut sobreviure a
distintes generacions en temps de guerra i de pau. “Hi ha temps per plorar, i temps per ballar“
es pot llegir a l’Eclesiastès.Com a expressió social, lúdica, cultural i festiva, el ball ha trobat
sempre algú disposat a dedicar-li temps i esforços. Juan Ezequiel Navarro, deixeble d’Antonio
de Almenda, mestre de dansa de Felip IV, ha estat un dels seus defensors històrics. Al capítol I
de Discursos sobre el Arte del Dançado y sus Excelencias y primer origen, reprobando las
acciones deshonestas (1642), hi aplega un torrent de cites per demostrar les excel·lències del
ball. El mestre de dansa recorda, per exemple, que en el Llibre dels Jutges hi podem llegir “que
la filla de Ieptè sortí a rebre el seu pare victoriós amb músiques i danses“, que l’Èxode explica
que “els Israelites dansaren davant del Vedell en idolatrar-lo, per semblar-los que era el millor
festeig que podien fer a qui adoraven“, i que Calígula “era tan afeccionat a la dansa que restituí
a Roma tots els qui pel ball havia desterrat Tiberi“ i s’exercità amb ells amb gran destresa.Els
homes d’Epaminondes (418-362 aC), rei de Tebes, utilitzaren la dansa, també, però per
exercitar-se per a la guerra. La dansa pírrica o militar, com recorda Güell i Mercader a “Las
danzas de la antigüedad“ (Álbum del Euterpe, 5-6-1864), va ser molt utilitzada per grecs,
espartans i cretencs en l’entrenament de les tropes. Els executants solien vestir una túnica de
color escarlata i anaven completament armats. En els seus moviments imitaven combats i
representaven operacions militars al compàs d’una música bel·licosa.Claudi, Cras, Teseu o
Sòcrates —que tingué fama de bon ballador— són alguns dels molts personatges il·lustres que
han defensat la importància del ball i la seva pràctica en diferents moments de la història, i
Antonio de Obregón y Cerceda, “capellán de la Majestad Real el Prudentísimo señor Don Felipe
Segundo Rey de las Españas“, argumentà, en el llibre que va fer arribar a Felip III quan encara
era príncep, Discursos sobre la Filosofía moral de Aristóteles, que el ball era necessari per a reis
i monarques perquè ajudava a mantenir el cos en forma i aportava serenitat al rostre, força a les
cames i lleugeresa. Tanta lleugeresa havia de portar-lo al cel, és clar, així és que no ens ha
d’estranyar que el pare Agustín de Roa de la Companyia de Jesús arribés a escriure que tenia
la impressió que al cel també s’hi ballava.Cada moment, cada guerra ha tingut el seu ball, el seu
ritme. Fa uns quants anys, Teresa Pàmies insistia a les pàgines d’Anem a ballar que en l’època
“de ’guerra incivil’ es van organitzar molts balls [...]. Era divertit veure com aquelles orquestres
que tocaven eren bandes militars i s’adaptaven de meravella a tots els ritmes de moda de
l’època. El ball va ser una de les gran activitats socials, inofensiva, pública i innocent, i jo crec
que això ens va marcar. Jo sempre dic que pertanyo a la generació del ball“. Tu, no?

03 / 100TEMPS DE GUERRA. El ball i la guerraCada guerra ha tingut el seu ball, el seu ritme.
L’activitat principal i més desitjada de les festes i de la majoria de celebracions, abans i durant la



Guerra Civil, eren els balls. Teresa Pàmies recordava, en el llibre signat per Mari Pau Huguet
(Anem a ballar), que “la guerra, en lloc de paralitzar el fervor del ball, l’estimulà molt. Els soldats,
quan estaven de descans als llocs de rereguarda, els de la batalla de l’Ebre, per exemple,
anaven a reposar a Falset, i moltes noies hi anàvem per ajudar-los a passar aquells dos dies
que tenien de permís, i sempre acabàvem ballant amb ells“.Lluny de les bales, mentrestant, a
un oceà de distància d’aquells valsets, pasdobles i boleros, un nou ritme anava agafant volada
durant aquells anys: el swing, i, amb ell, una de les seves modalitats més dinàmiques: el lindy
hop, un ball que traspassà fronteres gràcies a pel·lícules com Un dia a les carreres (1937),
Matrimonio original (1941) o Stormy Weather (1943). El swing entretenia les dones i els joves
que treballaven a la indústria i va donar canya a les tropes durant la Segona Guerra Mundial.
Durant aquells anys, era a la ràdio, al cinema, a tot arreu, gronxant malucs sense distinció
d’origen, color o condició.Europa acabà rendint-se a aquest ritme després del desembarcament
americà, però Espanya va ser l’excepció que confirma la regla. I és que l’època d’esplendor
d’aquest ritme va coincidir, com ja hem dit, amb la Guerra Civil i l’aïllament de la postguerra. A
més, per acabar-ho d’adobar, dos dels representants més il·lustres d’aquesta música, Ellington i
Goodman, eren membres del Musicians Committee to Aid Spanish Democracy, una associació
de músics que recaptà fons per a la República i que se sospitava que era un niu de comunistes.
Està tot dit.Qualsevol guerra té la seva postguerra, però, i en acabar la Segona Guerra Mundial
el swing entrà en decadència. El mal del món no volia gaire soroll i el públic es decantà per la
música melòdica i la veu acaramel·lada dels crooners, la qual cosa obligà gent com Frankie
Manning, un dels grans impulsors del lindy hop, a dissoldre la seva companyia i aprofitar una
plaça com a funcionari de Correus.

100 històries sobre el ball que tagradaria saber De 100 en 100 100 històries sobre el ball que
tagradaria saber De 100 en usa 100 històries sobre el ball que tagradaria saber De 100 dias
100 històries sobre el ball que tagradaria saber De 100 en excel 100 històries sobre el ball que
tagradaria saber De 100 en ingles 100 històries sobre el ball que tagradaria saber De
100 dollars 100 històries sobre el ball que tagradaria saber De 100 dolares 100 històries sobre
el ball que tagradaria saber De 100 metro 100 històries sobre el ball que tagradaria saber en
100 històries sobre el ball que tagradaria saber mi 100 històries sobre el ball que tagradaria
saber el 100 històries sobre el ball que tagradaria saber hoy 100 històries sobre el ball que
tagradaria saber nada 100 històries sobre el ball que tagradaria en 100 històries sobre el ball
que tagradaria mean 100 històries sobre el ball que tagradaria tagradarias 100 històries sobre el
ball que tagradaria quizlet 100 històries sobre el ball que tal 100 històries sobre el ball que es
100 històries sobre el ball que se 100 històries sobre el ball que significa 100 històries sobre el
ball sitges 100 històries sobre el ball de 100 històries sobre el ball joint 100 històries sobre el rio

http://ebook-download.neutronbyte.com/pdf-file/Wa18oYTP/e/EJBo/OPMw/qeQqL/100-histories-sobre-el-ball-que-tagradaria-saber-De-100-en-100-Book-44-Catalan-Edition


The book by Dr. Vita has a rating of  5 out of 4.9. 8 people have provided feedback.



Language: Catalan
File size: 1190 KB
Simultaneous device usage: Unlimited
Text-to-Speech: Not enabled
Screen Reader: Supported
Enhanced typesetting: Enabled
X-Ray: Not Enabled
Word Wise: Not Enabled
Print length: 208 pages
Lending: Not Enabled

http://ebook-download.neutronbyte.com/pdf-file/Wa18oYTP/d

