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Resum:  El present treball és un estudi sobre la gent que balla o aprèn a ballar lindy hop 

a Barcelona com a membres de “comunitat(s)de pràctica” posant un èmfasi especial al 

procés d’aprenentatge i les relacions de transmissió de coneixement i reproducció comu-

nitaris que es creen. A través de l’observació participant d’aquesta pràctica social s’han 

trobat també unes semblances en el discurs, els valors, les relacions de gènere i de classe 

que conformen l’estil del grup i que plantegen l’existència de determinades estratègies de 

recerca de parella i reproducció social fora del ball.  

 

Paraules clau: lindy hopper, comunitats de pràctica, aprenentatge, estil discret, 

estratègies de reproducció social. 
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Introducció 

Barcelona és una metrópoli coneguda internacionalment, el seu model de ciutat atreu 

a milers de turistes ja que es presenta com un producte de modernitat i globalització. 

No és estrany que la seva oferta cultural sigui amplíssima i molt variada. D’entre les 

possibles activitats dancístiques existeix també un gran ventall d’opcions on triar, des 

de les més “autòctones” com el ball de bastons fins les més “exòtiques” com la dansa 

del ventre, el tango o la capoeira que s’han adaptat perfectament al mercat cultural 

local. En aquesta ocasió parlarem del lindy hop, una dansa en parella afroamericana 

que ha estat incorporada i apropiada per una multitud de persones residents o 

nascudes a Barcelona des de fa un poc més d’una dècada. Es reuneixen per ballar en 

llocs diferents sales de ball, clubs i fins i tot al carrer. Tot i que les motivacions que 

els porten a ballar poden ser molt diferents:  la música, el ball, fer esport, rehabilitar-

se, conèixer gent o fins i tot la recerca d'una parella sentimental, en aquests ambients 

d’oci i diversió existeixen també uns valors, uns hàbits, un llenguatge i una estètica 

en comú que els identifiquen. El present treball tractarà de desgranar a través de 

l’antropologia quins són els trets que caracteritzen i defineixen aquest conjunt de 

gent que es mou a ritme de swing a Barcelona. 

Marc teòric 

Quins són doncs els trets en comú d’aquesta multitud de gent aficionada al swing a la 

ciutat de Barcelona?  La gent  que balla lindy hop, també coneguda com lindy 

hoppers, es pot definir com un grup que s'ajunta per duur a terme la mateixa activitat 

en conjunt: el ball en parella,  Lave i Wenger categoritzen com a “comunitats de 

pràctica” als grups de gent creats a partir d’una activitat comuna que troben espais de 

reunió on es dediquen a la transferència informal i horitzontal de coneixement que 

els permet aprendre a través de la pròpia pràctica formant al mateix temps una xarxa 

de relacions socials amb el ball, en aquest cas, com a senya identitària.   

Si la pràctica del ball és el que connecta a tots els membres del grup, el seu 

aprenentatge és el que marca el procés d’integració dels principiants ja que “el fet 

d’aprendre i el sentit de la identitat són part del mateix fenomen” (Lave i Wenger, 

1997:115) Arribar a pertànyer a una comunitat de pràctica no és fàcil ja que els nous 

integrants a més d’aprendre la tècnica també han d’assumir una sèrie de dinàmiques 

socials “Durant l’aprenentatge els aprenents veuen més objectivament com està 

montat el sistema i què és aprendre, fan reflexions sobre l’aprenentatge i veuen coses 
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que els hi semblen estranyes, peculiars o característiques del context que 

probablement qualcú que ja dugui temps ha intereoritzat i normalitzat” (Wenger i 

Lave, 1997: 47).  A més la incorporació en una comunitat implica també que aquesta 

es reprodueixi d’una manera determinada, durant el procés d’aprenentatge es creen 

subgrups de gent que entren en contacte amb altres grups i marquen la reproducció 

de la comunitat en general (Lave i Wenger, 1997: 100), això vol dir que la gent que 

s’incorpora a un grup no només s’adapta sinó que també provoca canvis significatius 

dins el grup. Per copsar el funcionament i les dinàmiques d’una comunitat de 

pràctica cal observar i analitzar totes les formes de participació, des del més 

principiant fins al més expert i veure com es relacionen entre si de manera que es 

tingui una visió de la participació total. Per aquestes raons, he volgut donar més 

importancia de la que se li dóna habitualment als procesos d’aprenentatge i de 

“participació periférica” que és, segons Lave i Wenger, la forma inicial de pertinença 

a una comunitat que es caracteritza amb el rol de l’observador. D’altra banda amb 

l’objectiu de rompre amb la típica imatge del profesor que ensenya a l’aprenent 

també hem tingut en compte que aquests  processos d’aprenentatge canvien segons el 

temps i l’espai perquè el coneixement que s’adquireix és “situat”, és a dir que es 

construeix en el moment en què es desenvolupa la mateixa activitat. 

En definitiva, el coneixement situat o contextualitzat i la integració, o no, dels nous 

membres són aspectes que condicionen el funcionament d’aquestes comunitats. Dels 

estudis etnogràfics que  s’han fet sobre aquest tipus d’agrupacions en són exemples 

els grups de mitja i ganxet a Barcelona (Bayre, 2010), les associacions d’alcoholics 

anònims, la formació laboral d’un grup de carnicers i la transmissió de mare a filla 

d’una familia de llevadores mexicanes (Lave i Wenger, 1997) cadascun d’ells 

representa una manera diferent d’estructurar el coneixement situat i col·lectiu. Però 

en els estudis sobre comunitats de pràctica que s’han revisat no he trobat cap 

conclusió o comentari referent a les condicions de classe o gènere que sí que he 

tractat al llarg del treball. En la qüestió de la classe social he plantejat com hipòtesi a 

través de la teoria de la distinció de Bourdieu que fos un grup amb una voluntat de 

diferenciació de classe a través de l’elecció no casual d’unes pràctiques musicals i 

dancístiques determinades ja que les necessitats culturals són fruit de la criança i 

l’educació de cadascú (Bourdieu, 1998) i el perfil general de gent que ballava tenia 

estudis universitaris o estava estudiant per tant tenia cert capital cultural. De manera 

que és possible que hi hagi una certa homologia entre el fet de ballar lindy hop, 
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escoltar música swing i vestir amb una certa estètica vintage amb uns valors com la 

constància, l’esport, els bons hàbits i la festa moderada produint el que podríem dir 

que és més una qüestió d’estil “lo que hace un estilo es la organización activa de 

objetos con actividades y valores que producen y organizan una identidad de 

grupo”(Feixa, 12: 1999). A través de la teoria de Bourdieu (2002) sobre les 

estratègies de reproducció social i les lògiques d’intercanvi matrimonial s’ha pogut 

traçar un parel·lelisme entre l’estil i el capital cultural dels participants amb 

l’existència d’estratègies de recerca de parella en el context del ball. 

D’altra banda, a la part de gènere seguint els treballs de Bourdieu (2000) i Butler 

(2001) s’han analitzat com les construccions de gènere així com les representacions 

de la sexualitat en els discursos sobre el ball responen a un sistema de relacions 

majoritàriament heteronormatives on el cos de la dona és objecte de desig, però que 

durant la representació del ball aquests rols no són inamobibles sinó que poden ser 

transformats. 

Per últim, a l’hora de descriure la història del ball i el seu significat actual el treball 

de Hancock (2010, 2008 i 2005) ha estat un referent, ell és un sociòleg nordamericà 

ballarí i professor de lindy hop que estudia la intersecció entre raça-cultura i identitat 

en la societat estatunidenca a través de l’estudi del discurs i la pràctica del lindy hop 

com a ball actualment desracialitzat. Els seus arguments donen peu a una reflexió 

profunda sobre el contacte transcultural entre la cultura afroamericana i la cultura 

blanca, o de masses. Tot i que l’anàlisi de l’apropiació cultural és un tema que és 

latent en el traball però que no he aprofundit, les descripcions exhaustives sobre els 

moviments i els aspectes més tècnics del ball així com el testimoni etnogràfic de 

Hancock com a ballarí i investigador són clau per entendre la història l’aprenentatge 

del ball. En aquesta part més històrica també he repassat els processos 

d’internacionalització i la decadència dels balls en parella durant els anys trenta i 

cinquanta a altres països com Mèxic (Sevilla, 2000) o als Estats Units (Richardson, 

2006). 

 

Història i transformació del lindy hop 

 

L’ interès per estudiar el lindy hop va sorgir quan vaig conèixer la història de la 

Milda, ella és una noia lituana que estudia fotografia a Londres però el tercer any de 

carrera l'ha passat a Parma (Itàlia). Allà fou on ens vàrem trobar i de seguida em va 
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explicar la seva història com a ballarina de lindy hop, la seva gran passió. Va ser 

durant la seva adolescència a Lituània quan va veure per primer cop com ballaven 

lindy hop en una pel·lícula dels anys quaranta, Hellzapoppin. Un cop a Londres va 

seguir ballant i formant-se a altres llocs fent “work shops” o  tallers internacionals, el 

més important celebrat a Suècia, Herräng. 

En ser a Parma es va unir a un grup d’addictes a ballar swing. Ells feien moltes coses 

junts sempre relacionades amb el ball: organitzaven dinars, muntaven vídeos, 

ballades a l'aire lliure, donaven classes i anaven a festivals a altres països o ciutats. A 

més, també compartien uns gustos estètics i musicals determinats: els hi agradava la 

música jazz i vestir amb la indumentària dels anys 20-30 i 40, l'època en què el ball 

estava més de moda. Així doncs, el ball havia tingut una gran transcendència per la 

Milda ja que en cada nou lloc on vivia coneixia gent amb qui compartir la seva 

inquietud pel ball, la moda, la música i l'ambient retro que els envoltava. 

Portada per la curiositat, un cop a Barcelona vaig començar a cercar i investigar 

sobre quina era la història del sorgiment i l’evolució del lindy hop  i quina 

rellevància tenia en la capital catalana. 

El lindy hop
1
 és una dansa ballada tradicionalment a ritme de swing que va sorgir a 

les sales de ball i clubs de Harlem, a Nova York a finals del 1920 i principi del 1930
2
, 

durant la renaixença del barri. Quan va començar a ser conegut, el lindy hop era 

propi de la comunitat afroamericana i la seva representació era una mostra d’identitat 

racial, atletisme, creativitat i velocitat que eren una metàfora dels temps que estaven 

vivint. (Hancock, 2008: 6) Degut a aquesta racialització del ball “l’establishment” de 

les escoles de ball va tractar d’ignorar el lindy hop i els balls swing en general 

caracteritzant-los com una forma “d’histèria que es mostrarà perjudicial per 

l’estabilitat de la generació actual” “és una forma degenerada de jazz els devots de la 

qual són víctimes de la inestabilitat econòmica”  

Però aquesta dansa demonitzada no va desaparèixer pas sinò que la pràctica s’anava 

incrementant entre la gent jove tant blancs com negres d’aquella època arribant fins i 

tot a ser considerada dansa nacional. L’auge de l’estil swing no va durar molt de 

                                                   
1
 La invenció de la paraula lindy hop és anecdòtica, va ser durant una  marató de ball l’any 1927 quan un periodista va demanar 

a un dels ballarins més famosos de l’època, el Shorty George, què era allò que ballaven, fins aquell moment se l’anomenava 

“hop”, salt en anglès, perquè es feien molts moviments “aeris”, però el Shorty va rebatejar-lo com Lindy hop fent referencia 

A Charles Lindberg un aviador americà que aquella mateixa setmana havia creuat l’Atlàntic amb avioneta.  
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temps ja que els balls en parella varen entrar en decadència com a fenomen de 

masses després de la Segona Guerra Mundial quan l’èxit del rock and roll i la música 

disco va fer que la gent comencés a ballar per separat uns dels altres.
3
 

L'enorme difusió que va tenir el rock en les ciutats d’Occident va generar una forta 

esquerda generacional. Des de llavors els joves van prendre com un dels principals 

emblemes identitaris la seva adopció del rock i per tant el seu rebuig a tot allò que 

sonàs antiquat. (Sevilla, 2000: 90 ) 

Tot i això, durant aquest temps no es va deixar de ballar swing, sobretot als Estats 

Units on varen sorgir altres variants (Richardson, 2006). Hancock explica que es va 

seguir ballant swing de maneres diferents a diferents parts dels Estats Units 

primordialment, però no va ser fins als anys noranta que el lindy hop es va anar 

“recuperant” i “universalitzant” al mateix temps  a través de la cultura dels mitjans 

massius de comunicació, el marketing, la propaganda, els mitjans de consum i un 

moviment retro més ampli (Hancock, 2008:45). El lindy hop es descrit com el ball 

swing original, es considera l’autèntic però al mateix temps mai es nombra la seva 

identitat de ball afroamericà sinó que es ressignificat com un ball vintage de moda. 

Així és com es narren els orígens afroamericans del ball, la transformació en dansa 

tradicional americana i el ressorgiment i la difusió o internacionalització del lindy 

hop i el swing sobretot als països occidentals.  

A Barcelona el lindy hop té la seva història particular, allà es balla des del 1997. Tot i 

que anteriorment ja existia un moviment de músics i adeptes al jazz i al swing amb 

orquestres com la Locomotora Negra no va ser fins a finals de la dècada dels noranta 

que un informàtic català que havia viscut una temporada als Estats Units, on 

s’aficionà a ballar lindy hop, va començar a donar classes particulars a Barcelona 

fins que va crear la primera escola de swing a Barcelona on s’han format gran part 

dels directors d’altres escoles creades posterioment. En aquell temps els aficionats al 

ball també coneguts com a lindy hoppers eren un grup molt reduït com diu l’Antonio, 

un veterà d’aquella època: Al principi de tot érem aproximadament vint-i-cinc o 

trenta persones, no érem més i lo únic que fèiem era anar a ballar a la Ciutadella el 

primer i el tercer diumenge, ens avurríem bastant (...) sempre volíem que vengues 

gent nova i no venia gent nova. Però la baixa assistència no va aturar les ganes que 

                                                   
3
“La desaparició del lindy hop de l’inconscient popular durant varies dècades i la creació d’un buit cultural és el que va 

permetre el seu particular ressorgiment de forma desracialitzada, a diferència d’altres formes culturals afroamericanes 

contemporànees com el hip hop, el jazz o el blues que están marcades com a negres en l’inconscient popular contemporani” 

( Hancock, 2008: 44). 
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tenien de ballar i varen començar a organitzar quedades informals fora de l’escola 

que anomenaren “clandestins”. Aquests es fan a qualsevol lloc a l’aire lliure que 

tingui la superfície i l’extensió adequades per a que hi balli un grup de gent durant 

dues o tres hores. Aquell petit grup de lindy hoppers va començar a organitzar 

“clandestins” traslladant també la costum dels Estats Units. els primers foren a places 

força conegudes com la Virreina (Gràcia) o bé la Glorieta del parc de la Ciutadella 

cites que segueixen fent-se i que han esdevingut emblemàtiques.  L’espai públic 

serveix com un lloc de reunió i coneixença entre ballarins de diferents acadèmies de 

Barcelona o fora de la ciutat a més d’una manera de fer-se visibles pels qui 

desconeixen al ball. De “clandestins” , se’n fan cada cap de setmana a un lloc fix de 

la ciutat i a altres llocs esporàdicament qualsevol dia de la setmana. Uns altres 

esdeveniments força coneguts són les anomenades “jams”  que es fan a sales de ball, 

de les escoles normalment i de discoteques o locals llogats per les escoles, amb un dj 

o música en directe i poden estar adreçades a principiants, anomenats “begginers”, 

ser temàtiques (el dia de san Jordi, de futbol..) combinades amb altres activitats com 

un mercadet, una exhibició de ball o bé vermuts.  

Després d’una entrada inicial al camp com observadora vaig comprovar que el 

panorama “swingero”en aquells moments era molt heterogeni i complicat d’entendre 

en la seva totalitat ja que l’augment de l’oferta de ball amb la creació de noves 

acadèmies al 2010 i les tendències vintage en auge han fet que en els últims tres anys 

augmentés el nombre de gent que comença a ballar. 

Actualment  a Barcelona hi ha un total de sis escoles, les més conegudes són tres i 

estan ubicades al barri de Gràcia. Cadascuna té el seu propi calendari d’activitats 

setmanals així que no hi ha una reunió a un lloc concret sinó que se’n solen fer unes 

quantes alhora. Així que els lindy hoppers han de triar entre diferents llocs on anar a 

ballar com places, acadèmies, sales de ball, locals i bars tots els dies de la setmana 

pel matí i per la tarda els seus propis circuits de ball o llocs que freqüenten amb més 

assiduïtat.  

 

Metodologia 

 

La investigació  és el resultat de l’anàlisi i reflexió dels cinc mesos de treball de 

camp centrat sobretot en l'observació participant i l'entrevista formal i informal 
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juntament amb la informació extreta de les pàgines web de les acadèmies de ball, 

alguns blogs sobre swing i el programa de ràdio “Swingmaniacs on the air” d’on he 

recopilat testimonis escrits i orals així com debats o reflexions fetes pels propis 

agents que he inclòs com a fonts etnogràfiques. A un nivell més presencial he assistit 

setmanalment com a ballarina principiant i investigadora a classes de ball i 

esdeveniments de “ball social” a diferents places  i a una sala de ball al barri de 

Gràcia. El rol de la investigadora i principiant m’ha permès donar un ùnt de vista 

més personal d'allò que esdevenia, recollint les diferents converses que s'han tingut 

dins i fora dels esdeveniments de ball. Aquestes converses han estat generalment 

individuals, de tres o quatre persones i s'ha parlat més sovint amb homes que amb 

dones pel fet de ballar més amb ells. 

En quant a la unitat d'anàlisi, amb aquesta etnografia vull donar una visió 

antropològica del fenomen des de la mirada dels ballarins que han estat els agents i 

informants principals . Les entrevistes les he realitzat a persones de diferent edat: la 

majoria de vint a trenta anys i dues persones d'entre cinquanta i setanta anys, sexe: 

tres dones i quatre homes, tots ells estudiants o amb estudis universitaris menys una i 

amb un nivell de coneixement del ball diferent: principiant, expert i ambaixador. Els 

entrevistats han estat dos principiants (en Sergi estudiant de treball social de 22 anys 

i la Sara professora de 27 anys ) dues expertes i un expert (la Mariona, Milda  

ambdues estudiants universitàries de vint anys i en Pep, informàtic de trenta anys) i 

dos fundadors (n’Antonio professor de yoga i astròleg setanta anys col·laborador 

amb l’organització Barcelona swing i n’Enric fundador de la pàgina web swing sense 

fronteres de cinquanta anys). 

 

 Els participants en el lindy hop 

 

La forma més “popular” de ballar lindy és el “ball social”, una subcategoria de ball que es 

representada per i per als ballarins més que per una audiència (Hancock, 2013: 58), normal-

ment és informal i està lligada a la socialització. Es una forma de ballar on la coneixença 

mútua i l'aprenentatge comunitari són la prioritat de la dansa, no es va a competir com en el 

ball esportiu sinó que la gent ho fa per afició, per fer exercici o per passió. La creació de 

vincles entre els diferents participants es fa a través de l’intercanviï de parella en el ball: 

cada cançó es balla amb algú diferent, així que un cop acabada una peça, la parella 

s’acomiada i comença la recerca d'una altra persona amb qui ballar. Normalment solen ser 
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les dones les que esperen que els homes vagin a demanar-los de ballar ja que elles com que 

són majoria han de fer coa. Així doncs, es balla una cançó i en finalitzar la parella composta 

d'un home “leader” que guia, i una dona “follower”que segueix, s’acomiada o tocant-se l'es-

quena dient “gràcies” “molt bé”, donant-se una abraçada o un petó, el gest és més o menys 

proper depenent de la complicitat que s’hagi tingut durant el ball o si ja s’ha ballat altres 

vegades amb aquella persona. Ensenyar els components del ball en el cos d’una persona, 

especialment en un cos sense entrenament previ és un procés lent i costós ja que el lindy hop 

és molt complicat tècnicament pel fet de ser un ball on la parella es comunica constantment i 

que combina les posicions tancades o de cos a cos amb posicions obertes en què els mem-

bres estan només agafats de la mà i els moviments són més individuals. Segons Hancock 

(2005: 440) en el lindy hop hi ha quatre mecanismes de socialització (o aprenentatge) que 

s’aprenen un a un de manera successiva (la coreografia, el ball social, la improvització i 

l’estil) per mitjà dels quals s’inculca la corporalització del ball. El primer és la coreografia o 

les passes del ball que s’aprenen individualment, després el guiar i el seguir la parella ex-

pressa l’aspecte més social, la improvisació ensenya als ballarins a ser més creatius i mou-

re’s amb la música i finalment l’estil que perfecciona les passes i els moviments i fa que els 

ballarins es concentrin en si mateixos en relació al ball com un tot (Hancock, 2005: 442). La 

gent que balla una o dues vegades per setmana tarden en automatitzar els seus moviments, 

assumir el seu rol dins el ball i sentir-se còmodes sobre la pista sis mesos més o menys però 

l’aprenentatge no s’atura aquí sinó que continua degut a la multiplicitat de figures i movi-

ments existents i la motivació que té la gent per aprendre. 

En principi, durant el “ball social” tothom pot ballar  però a la pràctica en aquestes situaci-

ons de ball només es considera que ets un ballarí quan pots ballar en parella “naturalment”, 

has interioritzat la coreografia i ets capaç de conversar amb la teva parella de ball: comuni-

car el que vols i entendre allò que vol fer l’altre. En realitat, el coneixement i l’experiència 

són força diversos entre els ballarins per això existeix una mena de jerarquia. Per tal de veu-

re i analitzar els diferents rols que juga cada persona en funció del punt en què es trobi en el 

procés d’aprenentatge i les formes de pertinença i integració que es creen al voltant d’això 

hem classificat als informants en tres categories de participació: els principiants, els experts i 

els fundadors. 

Els principiants o “beginners” són els nous integrants en l'ambient, aquests  han de passar 

pel procés d'aprenentatge i interiorització de la coreografia per arribar a  ser “ballarins soci-

als” és a dir per a poder ballar amb els altres de manera “natural” i espontània, l’experiència 

que vaig tenir com a part d’aquest procés iniciàtic m’ha servit per testimoniar i entendre les 
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dificultats, l’esforç i la constància que requereix ballar de manera natural. La meva entrada 

al “ball social” no va ser automàtica, en haver fet les primeres classes vaig començar a anar 

a les jams que s’organitzaven per a begginers on vaig poder practicar en parella allò que 

havia après. Tot just acabar la classe, l’aula es transformava en una sala de ball, s’apagaven 

els llums i començava a sonar música swing, poc a poc anava entrant gent per la porta prin-

cipal i ocupava la pista. Amb els de la meva classe de ball ens arraconàvem a un costat de la 

sala i començàvem a ballar entre nosaltres.  Malgrat teníem l’oportunitat de ballar amb qual-

sevol persona tot just aprendre les primeres passes, la timidesa i els pocs recursos que tení-

em ens feien estar insegurs en el “ball social” ja que havíem d’estar pendents de fer la core-

ografia, d’estar en sincronia amb la parella i de moure’ns amb el compàs de la música. Pas-

sat un temps vaig atrevir-me a ballar amb “leaders” desconeguts, normalment si veia un  

home sol m’hi acostava i li demanava per ballar o em recolzava a la paret i esperava que 

m’ho demanessin però durant el ball sempre havia de dir que estava començant” Aquesta 

actitud contemplativa és normal al principi ja que forma part del procés d’adaptació “els qui 

comencen tenen la capacitat “d’observar des de fora” per tal de formar-se una idea general 

de en què consisteix la pràctica de la comunitat” (Lave i Wenger, 1997: 95) Els principiants 

ocupen una “posició perifèrica” en la comunitat és a dir que són els qui estan més al marge 

del grup ja que la seva participació és també perifèrica (Lave i Wenger, 1997: 97) no conei-

xen el ball, els circuits, els ballarins i n’hi ha que tampoc estan gaire familiaritzats amb la 

música swing per això els coneixements que els hi puguin donar els lindy hoppers més expe-

rimentats i compartir amb els seus companys és clau per la seva integració. Entre d’altres 

aptituds que s’aprenen en aquest procés d’adaptació la sensibilitat musical és una de les més 

importants ja que la música s’escolta per ser interpretada a través del ball, en el cas de la 

Mariona quan més li agradava ballar més apreciava, sentia i comprenia la música i això la 

motivava a seguir, la majoria de ballarins s’acaben aficionant també a la música i alguns 

punxen com a dj’s en les jams.  

La segona categoria, els experts i expertes, representarien els ballarins que ja han adquirit les 

competències bàsiques i s'han fet assidus als esdeveniments, han incorporat l'habitus del ball, 

han après a ballar en parella naturalment interioritzant la coreografia i cercant la connexió 

amb la parella que és el més important. A més improvisen i es dediquen a perfeccionar i esti-

litzar la seva tècnica. Acudeixen sovint al “ball social” i fa entre un i cinc anys o més que 

ballen. Alguns ho veuen com un hobbie però n'hi ha d'altres que van molt més enllà, essent 

el swing el seu modus vivendi, és a dir que una part són professors, ballarins professionals o 

fins i tot músics. Els experts entrevistats han tingut un aprenentatge més informal a través de 
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mitjans extracadèmics degut que l’oferta de les escoles no era tan ingent quan van començar 

així que durant el ball social imitaven moviments que veien a  les pel·lícules o els vídeos de 

concursos televisats . Segons Sevilla “la ràpida exportació o difusió de modes musicals i de 

dansa a nivell internacional es fa efectiva a partir de la complexitat tecnològica” (Sevilla, 

2000: 93). En el cas del lindy hop va ser a partir de les pel·lícules hollywoodenques dels 

anys trenta on apareixien els “ballarins originals” que aquest es va redescobrir. La Milda per 

exemple va descobrir el lindy hop en una d’aquestes pel·lícules i tot i que va començar anant 

a classes va acabar aprenent a través del ball social, “com el Frankie Manning i els seus 

amics” i dels vídeos del youtube, d’altra banda, Sharon Davis,  contava en una entrevista per 

la ràdio que “abans els qui volien convertir-se en profes varem aprendre pel nostre compte 

mirant audiovisuals d’altres balladors dels anys vint, trenta, quaranta”. Els tallers internaci-

onals o “workshops” marquen un abans i un després en el reconeixement d’un lindy hopper, 

entrar en contacte amb la comunitat internacional de ballarins et dóna prestigi i perspectiva 

davant els altres. 

A la tercera categoria els hem classificat com ambaixadors i es caracteritzen per ser els que 

s'encarregaren de portar el lindy hop a Barcelona i que ara es dediquen a recolzar i consoli-

dar la infraestructura material i cultural del ball amb donacions econòmiques. Molts d'ells 

són professors,  fundadors o membres  d'organitzacions sense ànim de lucre (swing sense 

fronteres, Barcelona swing)  i se'ls considera figures emblemàtiques que institucionalitzaren 

el lindy hop.  Un dels personatges més importants és el director de la primera escola que va 

ser el fundador oficial del lindy a Barcelona, un informàtic i ballarí aficionat de lindy hop 

que va viure i aprendre a ballar als EUA i va decidir començar a ensenyar-lo en tornar a 

Barcelona. Hem identificat el seu perfil i el d’altres personatges carismàtics amb qui va ser 

anomenat ambaixador del lindy hop, el Frankie Manning. A ell se’l coneix com un “ballarí 

original” que durant els anys noranta va deixar la seva feina com a carter per dedicar-se a 

viatjar pel món ensenyant a ballar als altres. La seva figura simbolitza la imatge paradigmà-

tica del mestre; aquella persona humil que té la voluntat d'ensenyar i de transmetre als altres 

la passió pel ball.  De fet, dels qui saben ballar n’hi ha molts que han tingut una persona que 

els ha ensenyat quan eren principiants i que recorden com el seu mentor en el món del ball, 

els ambaixadors solen tenir aquest paper de mestres, professors o no, que es dediquen a di-

fondre amb paciència i perseverança l'esperit del ball als nouvinguts. Aquests valors consti-

tueixen les relacions entre els ballarins dels diferents perfils ja que les històries 

d’aprenentatge juguen un rol molt important en la construcció d’una identitat dins la comu-

nitat (Lave, Wenger, 1997:115), 
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No tots els experts passen a ser ambaixadors per ser-ho s’ha de tenir la voluntat de 

transmetre “l’esperit del ball”, i els seus valors com feia Frankie Manning i altres 

ballarins originals que varen ser renombrats ambaixadors perquè  portaren el ball a 

diferents països durant la seva renaixença. L’edat també és un component important 

per desenvolupar el rol d’ambaixador, tots els que s’han pogut identificar amb aquest 

perfil són homes d’uns seixanta anys que tenen ja un llarg recorregut tan en el ball 

com en la vida. El que els caracteritza és la seva voluntat i preocupació per què la 

gent que comença a ballar tingui una part activa dins l’ambient. Quan parlàvem amb 

l’Enric del fet que ha augmentat el nombre de gent que comença a ballar swing, 

m’afirmava que el secret estava en fer que la gent nova es senti còmode ja que 

recorda els seus inicis i el que li va costar adaptar-se degut a les dinàmiques del grup 

que segons ell era endogàmic i excloent... ja que abans, quan vaig començar, costava 

molt integrar-se i com que jo era molt gran per aquestes coses vaig decidir crear 

Swing sense fronteres (una pàgina web on s’anuncien els esdeviments pels 

principiants) ja que el meu objectiu era que tothom, lletjos i gordos inclosos, formés 

part del ball i pogués ballar-lo. Però com deia l’Enric no tothom té aquesta voluntat 

d’inclusivitat sinó que també es senten altres tipus de discursos que afirmen no estan 

d’acord amb que el lindy hop sigui cada cop més popular i conegut. Un ballarí que 

parlava sobre un festival de swing a Barcelona deia sobre el festival: No volem 

massificacions, volem qualitat, que la gent es mogui i disfruti de la música .  En la 

mateixa comunitat existeixen opinions, voluntats i sentiments diferents sobre com 

volen o esperen ser de cara a ells i als altres però tot i aquestes diferències en 

l’autoimatge del grup, els ballarins no deixen de trobar-se en llocs diferents per ballar 

entre ells ja que en el fons segueixen estant vinculats per la pràctica del ball i la 

música.  Per aquesta raó els ballarins encaixen en l’estructura i els mecanismes d’una 

comunitat de pràctica, més o menys ben avinguda entre si, que estableix mecanismes 

d’aprenentatge que s’han diversificat amb el pas del temps però que tenen com a 

comú denominador l’aprenentatge situat en un context determinat: el ball social.  

 

 

 

Característiques de l’ambient i l’estil lindyhopper 

 

Estèticament el lindy hop es definit com una dansa jove, dinàmica, atlètica, flexible, 
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original i innovadora per la seva mescla d'elements tradicionals com el ball en parella 

i la música swing que ara torna a estar de moda. Com hem anat veient les relacions 

que es creen entre els lindy hoppers estan sempre relacionades amb l’expressió i 

l’aprenentatge corporal.  Però quins són els discursos que defineixen i signifiquen els 

ambients de ball i els seus valors i costums? 

Quan preguntava a la gent què opinava sobre el ball el primer era molt comú sentir a 

parlar sobre l’entorn familiar, proper i amistós, tot i que que pel que he vist les 

relacions que s’estableixen entre la gent que es troba i es coneix pel ball solen ser 

bastant cordials, es saluden però parlen poc ja que és ballant on s'expressen. Pel Joan 

això és positiu i pot ser també un suport emocional ja que fa que et puguis relacionar 

d'altres maneres que no sigui parlant després de deixar una relació, és una manera 

de comunicar-te amb gent sense haver d’explicar res  segons ell ballar pot servir com 

a teràpia, a la Maria ballar li va servir també per perdre la timidesa i canviar la seva 

manera d'expressar-se, ballant faig coses que no feia abans, he superat algunes pors 

i em sento millor amb mi mateixa. Per molts homes el contacte i comunicació amb 

les dones a través del ball ha fet que es qüestionin la seva masculinitat, alguns 

reconeixen que ballar els ha ajudat a saber com tractar les dones: a anar amb compte, 

a ser més dolç, a estimar-les més... 

Però d’altra banda ballar també pot arribar a ser un vici pels ballarins més assidus, 

experts o ambaixadors indistintament, acudir als ambients de ball és pels propis 

“lindy hoppers” quelcom que crea adicció, que “enganxa” “t’atrapa, t'arregla el dia, 

en aquests temps que corren és el millor que necessitem..(comentari pàgina web) 

Enganxa bastant sa manera que tothom pot xerrar aquest idioma...Si, si,si hi ha algo 

i és una cosa que enganxa...(entrevista Mariona). Quan l'anar a ballar i a classes de 

ball es converteix en un costum setmanal i a vegades fins i tot diari pot convertir-se 

en una adicció o un costum molt absorvent. Això no vol dir que tots segueixin 

aquestes dietes però si que molts han tingut una època de “frikis del swing” en què 

han estat molt “enganxats”, han seguit de manera frenètica el calendari 

d'esdeveniments i s'han empapat d'escoltar música i perfeccionar les seves destreses. 

Aquesta paradoxa entre els aspectes terapèutics i adictius de l’activitat no són 

únicament del ball sinó que són comuns al fet de realitzar una activitat o un producte 

amb el propi cos. La gent que fa mitja al carrer estudiada per Bayre experimenta 

aquesta contradicció entre els efectes terapèutics que poden  tornar-se adictius ella 

pensa que “l’amor cap al treball manual es pot convertir en una obsessió, en 
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l’experiència totalitzadora de l’artista, l’artesà o qualsevol que porti a terme una 

activitat totalment absorbent” (Herzfeld, 2004: 78 citat a Bayre, 2010: 178). La 

passió que molts lindy hoppers expressen pel ball pot ser provocada també per 

aquesta voluntat de superació personal que els motiva a submergir-se plenament en 

l’activitat que estan desenvolupant en veure que milloren.   

A part dels efectes de “creixement personal” i adictius que té el fet de duur a terme 

una acivitat com el ball, un altre element que ja hem dit que es destaca quan es parla 

del ball és la familiaritat de l'ambient fruit de la convivència entre persones de tot 

tipus, de diferents edats que creen tot un conjunt de relacions intergeneracionals i 

“sanes” i amb hàbits saludables. Tot i que és veritat que en els espais de ball s’hi 

troben ballarins de divuit fins a setanta anys, el perfil més comú de gent que balla són 

parelles d'uns trenta anys treballadors amb estudis universitaris. Els hàbits però són 

més o menys els mateixos, la majoria de la gent amb qui vaig parlar i observar no 

fumava ni bevia quan ballava excepte en ambients nocturns on sí que bevien cervesa. 

A més d’això els horaris de quedada són també  “raonables” a les places s’hi va pel 

matí i a les sales de ball i clubs a la tarda nit (fins la 1). Així que la gent que balla, a 

part de disfrutar i passar-s'ho bé pensa que també s’està cuidant, l'Antonio ho 

comenta:  La cosa és que hi ha gent que ja fa anys que balla cada quinze dies o cada 

setmana lo qual vol dir que es troben bé. 

En resum es poden caracteritzar els ambients de ball com a festius però controlats on 

la diversió i el passar-ho bé són els objectius principals si es fa de manera moderada i 

sana. Crida l’atenció que tot i que el ball a vegades pugui semblar salvatge o 

desenfrenat l’ambient i l’estil dels ballarins és discret i contingut en comparació amb 

altres balls l’ambient dels quals l’Antonio descriu com més negoci i fiestero  ja que 

la gent beu més i es balla fins “altes hores de la nit”.  

Un altre element característic dels lindy hoppers és la indumentària, aquesta és 

bastant informal però sense ser esportiva sinó “casual”. Les bambes són un element 

comú a pràcticament tothom n’hi ha de tots colors. La majoria d’homes van amb 

pantalons texans i samarreta i les dones van també amb texans o vestits. Quan algú 

va vestit vintage, o amb roba antiga dels anys 20, 30 o 40 als Estats Units es diu que 

“va vestit d’època”. En aquests casos els elements més destacables en els homes són 

les boines, els tirants i els pantalons de pinça. Les dones d’altra banda porten vestits 

o faldes cenyides a la cintura amb diferents estampats de dos colors. En compartir 

tots aquests trets podem dir que en la comunitat lindy hopper existeix certa 
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homogeneïtat ja que hi ha una consciència entre els membres de compartir una 

preferència per cert tipus d’ambients, uns gustos musicals, estètics i fins i tot la 

voluntat de pertànyer a aquest grup tot i que només sigui durant unes hores setmanals.  

Es clar doncs que els lindy hoppers tenen un estil determinat dins el ball però, fora 

del ball pertanyen al mateix grup social? El nivell d’estudis universitaris, els 

coneixements musicals i el coneixement d’altres llengües com l’anglès fan pensar 

que sí que hi pot haver una distinció social. 

La sexualitat i les construccions de gènere 

 

Les preferències per la música i el ball swing ens situen davant d'un grup de gent 

amb un capital social i cultural alt. A més d’això s'identifica també amb unes 

construccions socials de gènere i una concepció de la sexualitat determinades, la 

descripció que fa l’Antonio de l’ambient de salsa com un ambient sexuat en 

comparació amb l’ambient lindy hopper on es destaquen els valors com la 

familiaritat o l’amistat permeten reflexionar sobre les construccions i visions no 

només d’oci sinó en els valors sexuals que tenen ells mateixos: és“putero”,te'n vas 

una nit allà i dius sí, és l'ambient, diguessim el ball llatí del Carib diguessim 

l'expressió corporal del cos de la dona doncs.... cosa que no vol dir que altres no ho 

facin però l'ambient, l'ambient del swing és més amicable, més familiar, lo qual no 

vol dir que siguem més moralistes....  La concepció que té l’Antonio sobre les 

relacions de gènere a la salsa es que són més salvatges i sexuals en canvi en el swing 

són civilitzades, el que podríem denominar relacions reproductives o “per tota la 

vida” Sí, evidentment, jo crec que s'han creat més parelles en el swing que en la 

salsa. La salsa és la clàssica experiència,  una experiència d'una nit. Cosa que jo les 

parelles que veig en el lindy són parelles establertes, casades o no casades 

compromeses i alguns amb fills. Però et vull dir, mmmm… Tots s'han conegut però 

han format d'una manera diferent vull dir, s'han conegut de manera diferent.  En 

definitiva, en parlar sobre les relacions íntimes en l’ambient del lindy hop l’Antonio 

pensa que entre els lindy hoppers no amaguen la seva sexualitat però aquesta no és 

esporàdica sinó que és estable en el temps. reproductiva. I es que tot i que vulgui 

dissimular amb la familiaritat i el simple divertimento sovint el fet de freqüentar els 

ambients de swing comporta la recerca d’una relació sexual més enllà del ball que no 

té perquè anar lligada a la recerca d’una parella estable. Aquesta intenció de cercar 
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algú en l’ambient de ball me’l varen expressar  homes heterosexuals, entre ells el 

Sergi durant l’entrevista em parlava de les seves intuïcions al respecte “Jo no vaig 

amb intenció de lligar però jo crec que hi ha molts tios que veuen això del swing una 

oportunitat per, per lligar, i ho noto, ho sento...hi van allà per conèixer noies, ho 

sento” La sexualitat i els encontres sexuals en el ball es camuflen en els discursos 

que parlen dels ambients del lindy hop com espais de divertimento familiar davant la 

representació de la salsa com un entorn d’encontre sexual explícit aquests discursos 

sobre l’aparellament i la sexualitat els he interpretat com a part de l’estil discret. 

D’altra banda, el perfil que la dona swingera reprodueix a través del seu cos, els seus 

moviments i la seva indumentària també es contraposa al de la dona a la salsa segons 

l’Antonio la dona (que balla salsa) va tipus amb tacons va molt extremada i coses 

aixins i coses que en el lindy en canvi al lindy (la dona que balla lindy hop) va 

d'alguna manera aixins, és a dir van arreglades però d'una manera diferent, no és 

que sigui millor, és que és un estil diferent vull dir és una psicologia de vestimenta 

diferent..El paper que juga el cos de la dona pot interpretar-se com una altra 

expressió simbòlica per explicar les diferències sexuals en els dos balls. Però si anem 

més enllà hi ha un control del cos i els moviments de les dones dins el ball? Quan la 

Mariona, que ha ballat tan salsa com lindy hop, parla sobre com veu el paper de la 

dona en el lindy hop confessa que hi veu una voluntat de seducció, fina i indirecte, 

que es transmet a través dels moviments corporals de les noies, ses nines, ses 

followers, jo crec que si volen ser sexys, ho són molt. No importa moure es cul i ses 

mames per provocar ho entens? o fer molts de moviments obscens.  

En el lindy, així com molts altres balls en parella o escènics
4
, les dones tenen el paper 

de seductores davant els altres que fan d’espectadors, això ho podríem interpretar 

com que estan sotmeses al control social dels seus moviments i de la seva 

indumentària. Els  homes per la seva partes veuen més obligats a justificar la seva 

preferència pel ball dient que els hi agrada la música, que venen perquè els hi ha 

                                                   
4 El tema del control dels cossos de les dones en el ball es tracta a diverses etnografies (Cowan, 1995, Wagner, 1997 citades a 

Reed, 1998 ). Aquestes autores sostenen que les prohibicions o la regulació de les practiques del ball sovint indiquen un tipus de 

moral sexual vinculada amb la regulació dels cossos de les dones (Reed, 1998: 520 ). En la investigació realitzada per Cowan 

sobre la sexualitat de les dones en un ball del nord de Grècia argumenta que elles són impulsades a desprendre la seva bellesa, 

energia, habilitat i sensualitat, inclòs la seva seducció. Però simultàneament se'ls vigila que prestin massa atenció a elles 

mateixes o que no controlin els seus moviments ja que les accions corporals a vegades són ambigües i no hi sol haver un 

consens sobre la distinció entre un gest sensual d'un que va massa enfora. 
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obligat la seva parella o intentant amagar la suposada intenció de “lligar” mentre que 

les dones no necessiten justificar-se ja que saben ballar “per naturalesa” o “tenen un 

talent natural” pel ball. Per tant no només hi ha una imatge o una construcció social 

del rol de les dones com a seductores i ballarines “naturals” sinó que els homes 

també formen part d’aquestes construccions.  En certa manera els rols d’homes i 

dones que trobem en el lindy hop responen a unes construccions de la masculinitat i 

la feminitat tradicionals, heterosexuals i androcèntriques on els homes són subjecte i 

les dones objecte de desig. Però aquesta visió dicotòmica no és del tot absoluta sinó 

que té els seus matisos ja que el paper de les dones no sempre és el de submises i 

objectes ni els homes subjectes i dominants en el ball sinó que són papers que es 

representen, es performativitzen com un tipus d’identitat de gènere que no és 

constant sinó que pot ser transformada i ressignificada a través dels mateixos agents 

durant el ball com hem dit en la part de l’aprenentatge, ballar lindy hop acaba essent 

descrit com una conversa, un diàleg on ambdós membres de la parella parlen per 

igual. La descripció que fa Savigliano sobre rol de les dones en el tango com a 

objectes actius en la representació del ball també dóna lectures alternatives: “Ellas 

eran objetos apasionados no pasivos, objetos que si bien no tenían la palabra sí 

cuentan con la capacidad de desplazarse dentro del juego de poder establecido. La 

popularidad del tango en particular entre las mujeres reside en la flagrante exhibición 

de estrategias de insurgencia” (Savigliano, 2007: 99). 

La representació del ball i la identitat o el perfil social i de gènere dels ballarins no és 

“natural” ni estàtic sinó que respon a un context sociohistòric determinat. Igual que 

el significat del ball en general, el lindy hop mateix va començar a ser ballat per la 

població afroamericana com una dansa popular i marginal de les classes més 

conservadores de l’època als Estats Units ja que se’l considerava pecaminós, sexual i 

diabòlic pels seus moviments exagerats i salvatges. Actualment el seu significat és 

diferent, la gent que ho balla, l’espai geogràfic i el temps històric han canviat així 

com les relacions d’aprenentatge, de classe i de gènere que hem esboçat en aquestes 

pàgines.  
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Conclusions 

La gent que balla lindy hop o swing formen una comunitat de pràctica amb unes 

característiques particulars. Ells han triat una música, uns locals i uns ambients pels 

quals volen definir-se i ser definits per tant la participació no és aleatòria sinó que 

respon a un condicionament social. Aquestes eleccions transcendeixen el context del 

ball i la música estrictament: existeixen uns valors compartits en quant al tipus de 

festa, l’esforç per aprendre o fins i tot en quant als ideals de relació reproductiva, de 

feminitat i masculinitat. En definitiva, l’ambient lindy hopper ofereix un espai 

d’homologia social, és a dir que tot i la diversitat de perfils individuals es 

comparteixen una sèrie de principis i maneres de fer similars que permeten parlar 

d’un estil de vida i un capital cultural parell. Alguns crítics amb Bourdieu i la seva 

teoria de la distinció opinen com Busquet que actualment aquesta relació entre classe 

social i consum és obsoleta ja que «s’ha produit un canvi significatiu en les formes 

de senyalitzar i marcar l’estatus de l’elit : les pràctiques exclusivistes tipiques dels 

esnobs no han donat pas a una actitut més oberta, en les societats complexes 

existeixen una varietat de gustos culturals i estils de vida que ja no depenen 

únicament d’una classe social » (Busquet, 1998 : 53). Si bé és cert que en les 

societats occidentals contemporànees, en concret a les ciutats, hi ha una gran 

diversitat de maneres de viure i organitzar-se s’ha de tenir en compte que aquests 

estils de vida també estan condicionats socialment, és a dir que no tothom pot accedir 

als mateixos recursos culturals, socials i materials. Prova d’aquesta homologia social 

entre els participants al ball són algunes experiències i converses tingudes durant el 

treball de camp amb homes solters que fan pensar que en aquests espais hi hagi una 

intenció de trobar parella ja que es duen a terme estratègies de reproducció social 

entre ells. Cercar parella en la nostra societat correspon a una lògica d’intercanvi 

individual  (Bourdieu, 2002: 33), però això no vol dir que l’elecció sigui trivial o 

atzaros. Els espais de ball es configuren com a llocs de gaudi i diversió, ambients 

distesos els on els contactes corporals són el més corrent, en paraules de Bourdieu en 

la descripció que fa dels esdeveniments de ball de saló de la societat camperola de 

Bearn “el ball és el millor mitjà per codejar-se amb dones”. L’estil i el sistema sexe-

gènere de relacions heterosexuals dominants proporcionen una pista per pensar en les 

reunions de ball com espais en què es donen aquest tipus d’estratègies de cerca d’una 

persona amb un capital social, material i cultural similar. També és cert que els 
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canvis que està experimentat aquesta comunitat actualment són molt notables degut a 

la constant incorporació de nous actors o ballarins així com l’ampliació de la mateixa 

escena swingera, que està començant a adaptar-se a un format festiu més ampli o a 

altres tendències musicals com l’electroswing. Per tant el fet de que es donin aquests 

mecanismes de reproducció és només una suposició que hauria de ser explorada i 

contrastada en una investigació més extensa. 
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