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Coses de la vida GRAN BARCELONA

DANNY CAMINAL

Nous escenaris de les arts urbanes

K-pop, 
break  
i hip-hop  
davant els 
miralls
Grups de nois d’uns 20 anys se citen 
a BCN davant d’edificis amb vidres 
per assajar coreografies urbanes

CARME ESCALES 
BARCELONA

S
ón joves, àgils i enèrgics. 
Els seus moviments es di-
buixen als vidres d’edifi-
cis tan emblemàtics com 

els del CaixaForum, als peus de 
Montjuïc, el Museu Blau al costat 
del mar, el Macba, entre skaters i tu-
ristes, als patis interiors de les anti-
gues fàbriques que avui acullen 
alumnes de la Universitat Pompeu 
Fabra, al Poblenou, a les Cotxeres 
de Sants, a l’estació de Sants o al ves-
tíbul de la parada del metro a Mont-
bau. Noies i nois ballen per tota la 
ciutat i agafen la seva arquitectura 
com a mirall i escenari. Es graven ví-
deos que comparteixen als seus per-
fils socials i ho fan tan professional-
ment que seleccionen i preparen 
les seves coreografies. Break, K-pop i 
hip-hop són algunes de les danses 
urbanes més populars, que fan de 
l’espai públic una sala de ball a l’ai-
re lliure. 

Són les 6 de la tarda d’un dimarts 
i la plaça dels Àngels, davant del Mu-
seu d’Art Contemporani de Barcelo-
na, és plena de gent. Sobretot de 
grups de joves que conversen relaxa-
dament fumant-se un porro mentre 
les rodes dels skaters agafen embran-
zida, es posen a volar i cauen estre-
pitosament. És un continu, els reis 
del monopatí, surfistes de l’asfalt, 
no paren. D’altres arriben, miren, 

comparteixen o salten també. Lore-
na Pérez arriba amb Ismael Corde-
ro, però no per fumar ni per saltar 
sobre rodes. Ells ballen. Ell, break. 
Ella, hip-hop. L’Ismael és de l’Equa-
dor, té 29 anys i en fa 17 que és a Bar-
celona. Ja ballava al seu país. «Tenia 
un cosí que ballava break i em va 
semblar una bona manera de no 
caure en les famoses bandes de car-
rer, no m’interessaven», explica.  

«Quan vaig arribar aquí, vaig bus-
car entre alguns coneguts els que 
ballaven i vaig ser recomanat», re-
corda. «Assajàvem en una sala inte-
rior del Centre Cívic de les Corts i 
després ens entrenàvem a la part de 
darrere de l’estació de Sants, on hi 
ha vidres foscos», declara el jove 
break dancer, que fa espectacles al car-
rer, té bolos en altres ciutats i impar-
teix classes de break.  

«La gent de break no utilitza tant 
el vidre com a mirall. És més com-
partir amb els altres, perquè no es 
pretén anar igual que els altres, sinó 
investigar més en la sensació de ca-
dascú. I per fer-ho més tècnicament 
es grava amb el mòbil i després ho 
mirem», resumeix Agnès Sales. Té 
27 anys i va començar a freqüentar 
espais públics per ballar break fa sis 
anys. Venia des de Granollers. O es 
quedava al Macba o pujava fins a 
Montbau. Tot i que es va formar en 
escoles a Granollers i a Sabadell, «ba-
llar al carrer és el que em fa sentir 

més bé en un entrenament», diu. 
Realment ballar va més enllà del 
que es treballa en una classe. Quan 
t’entrenes desenvolupes el teu mo-
viment i entens el teu cos com a ba-
llarina. Poder fer-ho a l’aire lliure i 
compartir-ho i a Barcelona, on fa 
tan bon temps, és un plaer. I al car-
rer és assequible per a tothom, no 
importa el nivell econòmic que 
tinguis, pots ballar. Perquè les clas-
ses de dansa acostumen a ser bas-
tant cares», apunta Sales. 

 
FORMACIÓ CONTEMPORÀNIA / Ella ja 
treballa ballant. «Del 2012 al 2016 
vaig entrenar break al màxim. 
Anava a les sales d’entrenament i, 
a l’estiu, al carrer. Però volia des-
envolupar-me més com a ballari-
na i vaig seguir una formació de 
dansa contemporània a l’escola 
Varium de Sarrià. Així vaig trobar 
la manera de barrejar el que jo 
era, ball acrobàtic, amb un con-
cepte més propi de les danses con-
temporànies. I vaig veure que a 
través de la dansa podia expressar 
coses que només amb el break no 
podia. El segon any, amb un com-
pany, Héctor Plaza, vam crear una 
peça que va tenir molt bona acolli-
da i vam entrar a la xarxa Acieloa-
bierto –festivals de dansa contem-
porània en espais no convencio-
nals–. I amb aquesta creació prò-
pia, de 15 minuts, vam fer gires 

MACBA El Gerald, durant un assaig. MACBA Un ‘breaker’ en plena acció.

COTXERES DE SANTS Assaig d’Urban Dance Factory.



37el PeriódicoDIUMENGE 
8 DE JULIOL DEL 2018Gran Barcelona

CARLOS MONTAÑÉS

CARLOS MONTANYÉS

LLL

cionar els passos i veiem com queda 
la presentació», afegeix la Lorena. 
Ballant al carrer va conèixer l’Isma-
el, la seva parella. Arriben junts a la 
plaça del Macba i ella es posa a ba-
llar amb els seus col·legues de hip-
hop i ell amb els seus de break. «En 
el break, que té acrobàcies més com-
plicades, hi ha més nois que noies. 
En el hip-hop, que és més musical, 
hi ha nois i noies per igual», assenya-
la la noia. Des d’aquest any, ja es pot 
mantenir fent classes de ball. «Per a 
la psicomotricitat de nens a partir 
de quatre anys el hip-hop és molt 
bo», apunta. 

 
CITA AL CAIXAFÒRUM / Continuen arri-
bant noies i nois a ballar al costat 
del Macba, d’un en un, de dos en 
dos... Ona Rahn ve des de Sabadell. 
Té 22 anys i des dels 4 practica el 
jazz i el ballet. «Un dia vaig veure 
una nena a l’escola ballar break i 
em va dir que ho feia com a extraes-
colar i jo ho vaig voler fer, també», 
ens explica. «És una forma d’ex-
pressió. No puc imaginar-me dei-
xant de ballar», diu Rahn, que com-
bina els estudis de traducció d’ale-
many i francès amb tres hores d’en-
trenament diàries. «Necessito des-
connectar, desfogar-me, i respiro 
cultura», diu l’Ona. 

Facebook els ajuda a fixar les se-
ves trobades, anunciar competici-
ons o a mostrar fotos i vídeos, que 

també exposen a Youtube. Són veri-
tables ballarins urbans. Denis Vela 
és un altre break dancer. És de Barce-
lona i té 25 anys. Balla break des dels 
15 i ja és professor d’aquest ball. 
Amb els diners es costeja viatges 
amb els col·legues que també ballen, 
allà on van contacten amb altres 
grups de break. «El ball és una con-
nexió de cultures i a l’hora de ballar 
això es nota», diu Vela. «Ens agrada 
ballar en llocs turístics, és una ma-
nera d’exposar-te més», afegeix. 

Divendres, cinc de la tarda. Patri-
cia Giménez, Andrea Cubero, Irene 
Góngora, Judith Blanco i Gabriel 
Roc s’han citat a l’entrada del Cai-
xaForum per preparar les seves co-
reografies de K-pop, un estil de ball 
amb música coreana que alguna 
d’elles va conèixer a través del man-
ga. «El vidre és el motiu pel qual ve-
nim, no se’ns veu gaire, però sí el su-
ficient», diuen.  

Un mòbil amb altaveus les posa a 
ballar. Tenen el seu canal a You -
tube, Misang Dance. «Els gravem en 
llocs emblemàtics de la ciutat com 
ara Montjuïc o el Fòrum», expli-
quen. «I la roba ens la fem nosal-
tres», afegeixen. Instagram i Face-
book anuncien concursos en els 
quals també es donen cita. «Per això 
ballar en espais públics en què pas-
sa gent t’acostuma al públic i des-
prés l’escenari no t’impressiona», 
assenyala Barrera. H

Els edificis 
envidrats  
converteixen 
l’espai públic  
en una  sala  
de ball i 
d’assaig 
a l’aire lliure

Facebook i 
Youtube els 
 ajuden a fixar 
les quedades,  
anunciar 
competicions  
i mostrar fotos  
i vídeos

per països com Costa Rica i el Brasil, 
i ara ballo fent un duo amb una al-
tra ballarina, dirigides per la com-
panyia La Intrusa».  

El carrer reuneix ballarines com 
l’Agnès, que senten molta més lliber-
tat ballant a l’aire lliure, amb tants al-
tres joves que entren al món de les 
danses urbanes a través de ràpids 
contactes. Lorena Pérez té 26 anys i 
en un dels festivals de final de curs es 
va organitzar un festival de hip-hop. 
«Va ser descobrir-ho i em vaig apun-
tar a classes. Assajava en sales i m’en-
trenava al Macba. El boca-orella de se-
guida la va connectar amb grups que 
ballaven al carrer. A casa escoltàvem 
molta música negra, al meu pare li 
encantava. I al meu padrastre, la sal-
sa», diu la Lorena. 

«A mi el hip-hop em va conquis-
tar d’adolescent, en ple canvi, va ser 
la meva manera de poder expressar 
els meus sentiments. Estava vivint 
la separació dels meus pares, i ba-
llant ho treus tot», diu. Abans va fer 
balls de saló, «però aquest tipus de 
ball no em deixava expressar tant 
com ho fa el hip-hop», puntualitza. 

Lorena va guanyar el seu primer 
sou als 18 anys fent classes de hip-
hop en extraescolars, en escoles de 
ball i en centres cívics. «És un esport 
que va néixer al carrer. Tens les ca-
mes com pedres», explica. «Bus-
quem llocs amb vidres que ens facin 
de mirall perquè ens ajuda a perfec-

Irene Pallarés es va llicenciar en 
INEFC, ha sigut coreògrafa de di-
versos ballarins i professora d’OT 
en les tres primeres edicions. Avui 
dirigeix La Urban Dance Factory 
(www.laurbandancefactory.com), 
una escola de danses urbanes de 
Barcelona. L’any 2000 va guanyar 
el campionat internacional de hip-
hop, el ball per al qual va organit-
zar el primer campionat a Espanya, 
fa 22 anys. «A començaments dels 
80 ja es reunia gent els diumen-
ges a l’estació de metro d’Univer-
sitat. Hi havia qui cantava rap, d’al-
tres pintaven grafitis. I jo vaig co-
mençar a anar-hi el 86», recorda. Va 
viatjar als EUA per formar-se. «Co-
piava coreografies de videoclips i 
de tornada a Barcelona, amb una 
amiga ens avisàvem quan arriba-
va un barco nord-americà per anar 
a la nit al Jamboree, on ballaven 
els americans negres. «Nosaltres 
els copiàvem. Anava cada estiu 
als EUA, i al tornar d’un dels vi-
atges em vaig decidir a muntar 
l’escola». «La dansa urbana és molt 
integradora, no jutja», diu. H

Del metro 
d’Universitat 
a muntar 
una escola

CAIXAFORUM Pràctiques de K-pop davant dels vidres.
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