
C
asal de Barri Pou de la Fi-
guera. Són les nou del ves-
pre. Obres la porta i t’arri-
ba una onada de pop en-

ganxós que et sona a xinès. A xinès 
de veritat. Vuit dones ballen una co-
reografia més pròpia d’una discote-
ca a última hora: una barreja del 
Gangnam style i La Macarena. Un, dos, 
tres, quatre passos cap endavant i a 
agitar el braç dret compulsivament 
amb posat de Beyoncé. Mitjana 
d’edat: passats els cinquanta. 50 és 
l’edat de la jubilació a la Xina. Les 
anomenen «les àvies ballarines».
  «Tots els xinesos saben aquesta 
cançó», informa l’Aimin, una de les 
ballarines. Xiaopingguo, es diu el te-
ma. «Petita poma», tradueix al for-
mat occidental. Si es tecleja a Goo-
gle, apareixeran uns Adam i Eva que 
semblen Los Morancos posseïts pel 
raper del Gangnam style. De fet, fa dos 
anys que la cançó es replica per You-
tube com «el Gangnam style xinès».
 Avui han vingut totes les àvies 
ballarines amb les seves samarre-
tes oficials. Ensenyen orgulloses les 
lletres xineses que porten a l’esque-
na: «Grup de ball d’Arc de Triomf de 
Barcelona», tradueixen. Sota l’arc 
han estat ballant cada setmana des 
de fa tres anys. Fins fa tot just sis me-
sos, que es van traslladar al casal. 
«Aquí és molt millor», assenteixen.
 El que fan aquestes dones es diu 
guang chang wu. Significa «ballar en 
places públiques». A la Xina es prac-
tica tant com el tai-txí. 100 milions 
de persones –calculen alguns mit-
jans– es llancen a ballar coreografies 
al carrer cada vespre com si visques-
sin en un musical.

Ballar amb 70 i 80 anys
«La meva germana amb 50 ja està ju-
bilada», justifica l’Aimin el fenomen 
dansaire. «A la Xina es jubilen amb 
50», afegeix. «Així que les dones te-
nen molt de temps, fills ja grans, i 
no tenen aquests centres, com a Es-
panya, per això estan al carrer». L’Ai-
min (47 anys) és l’única del grup que 
no parla espanyol a batzegades. És a 
Barcelona des del 1991. «Tinc 3 nens, 
tots catalans», somriu. «A casa par-
len català».
 «Àvies ballarines», en diuen. Hi ha 
dones que ballen amb 70 i 80 anys, 
asseguren. «Ballen àvies i moltes jo-
ves també», puntualitza l’Aimin. De 
fet, en aquest grup només hi ha du-
es àvies: Chu Lan (52 anys, quatre 
nets) i Ja Jun (58 anys, dos nets). Cap 
alumna baixa dels quaranta i molts. 
I totes aparenten 10 anys menys. «Ai-
xò és per ballar», somriu la Haimei 
(47 anys).
 Les àvies ballarines van arribar a 
aparèixer a les notícies fa dos anys: 
a la Xina els veïns es van afartar de 
la música al carrer amb excés de de-
cibels. N’hi va haver que les van ar-
ribar a dissoldre amb trets a l’aire i 
fins i tot tirant-los excrements. Aquí 
els veïns mai s’han queixat, mouen 

Les àvies ballarines 

el cap. Sota l’arc es van convertir més  
aviat en carnassa per a turistes amb 
pal selfie.
 ¿Que per què ballen elles? «Per a 
la salut i la felicitat», assegura Quin 
Li, la professora i ideòloga de les co-
reos. Ho diu en xinès, gairebé no par-
la espanyol. «Poc, poc», és l’únic que 
respon en castellà. «Els seus alumnes 
són tots xinesos i no té temps d’estu-
diar espanyol», tradueix Gaëlle Pa-
tin, responsable de programes inter-
culturals de Casa Àsia, que és qui va 
localitzar aquest grup d’àvies balla-
rines. Les úniques de Barcelona, as-
seguren elles.
 Quin Li té 60 anys. A la Xina era ba-
llarina professional –explica a través 
de la Gaëlle– i va començar a fer clas-
ses quan es va casar. Fa quatre anys 
que és a Barcelona i abans en va pas-
sar cinc a Madrid. ¿Que per què va 

diu Quin Li –aquesta vegada en espa-
nyol– ensenyant una foto del mòbil: 
la seva filla posa amb la reina Sofia.
 Aquí, per cert, no escoltaràs ni un 
xiulet de whatsap. Totes fan servir 
Weixin, la versió xinesa.
 Ara agafen para-sols xinesos. Del 
pop passen a la música tradicional. 
Juraries que entrarà Mulan d’un mo-
ment a l’altre. «És difícil», esbufeguen. 
Triguen a aprendre –s’excusa la Hai-
mei–, ballen només un cop per set-
mana: dimecres, de 20.00 a 22.00 ho-
res. Fa dos mesos es va obrir un altre 
grup els dijous. Solen ser deu alum-
nes. Poques, considerant que hi ha 
gairebé 48.400 xinesos a Barcelona. 
S’hi pot apuntar qualsevol –anima 
l’Aimin–, no s’ha de ser xinès. Està ga-
rantit que en algun moment et sona-
rà la flauta: a l’altra sala, hi ha un ta-
ller de gaites colombianes. H

 Això és ‘guang chang 
wu’ («ballar en places 
públiques»). Es practica 
tant com el tai-txí
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33 Grup de ball d’Arc de Triomf, posa a les seves samarretes. Assagen al Casal de Barri Pou de la Figuera.

ANA 

SánchezBArCELonEJAnt

«A la Xina es jubilen 
amb 50 anys», explica 
Aimin. «Les dones 
tenen molt de temps»

venir a Espanya? «Per la meva filla», 
respon. «Amb 5 anys ja tocava el violí  
–afegeix l’Aimin–. Està en un col·legi 
famós de Madrid. Sofia…». ¿L’Escola 
de Música Reina Sofia? La professora 
fa que sí amb el cap. «La meva filla», 

La portaveu adjunta del grup 
Demòcrata, Sònia Recasens, va 
denunciar ahir que només 281 
contractes, el 5% dels 5.672 tan-
cats durant l’exercici pressupos-
tari del 2016 a l’Ajuntament de 
Barcelona, es van adjudicar per 
concurs obert, mentre que el 95% 
restants van ser decidits «a dit».
 Després de revisar els comp-
tes, el grup municipal Demòcra-
ta (antiga CiU) ha arribat a la con-
clusió que el 2016 el 73% de la 
contractació municipal va recau-
re en només 60 empreses, i que 
més de 80 proveïdors de serveis 
han obtingut una contractació 
de més de 100.000 euros en pa-
quets de contractes menors, in-
forma Efe.

 Més de 110 proveïdors del con-
sistori (tant d’obres com de ser-
veis) van superar els límits que es 
va marcar l’any passat el govern 
d’Ada Colau: que un mateix pro-
veïdor no podria acumular més 
de 200.000 euros anuals en con-
tractes menors d’obres sense con-
currència pública. Segons el grup 
de Xavier Trias, hi ha una empre-
sa que va obtenir adjudicacions 
de contractes menors per gairebé 
950.000 euros.
 Per a Recasens, tinent d’alcal-
de d’Economia l’anterior man-
dat, en els comptes hi ha xifres 
que «canten» i evidencien les «in-
coherències» i la «contradicció en-
tre el que es predica, el que escri-
uen als tuits i en notes de premsa, 
i la realitat del dia a dia i del que 
van arribar a prometre». H
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que Colau va 
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només 281 dels acords 
es van atorgar per 
concurs, diu recasens
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