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Resum
Abstract
Physical activity and physical exercise have been considered
as one of the strategies in the promotion of health and the
prevention of illnesses: with even more reason in older
people, who change from an active working life to a life that
could lead to sedentarism or physical inactivity. In this
sense, physical activity and physical exercise, allow them to
reach, in the most secure way, the objectives that the
institutions for the care of old people propose i.e.: improve
or maintain physical capacity, cultivate new social
relationships and enjoy themselves in a recreative
atmosphere. The practising of exercise and leading a
physically active life, are proposals that have become more
important in the last decades, with respect to the promotion
of health and the prevention of illnesses in old people. In
our findings we show that old people assume ballroom
dancing as a form of being physically active, apart from the
joy and pleasure produced by this activity. These people, on
feeling an improvement in their physical and mental health,
consider that dancing becomes an important, enjoyable
activity in the midst of their routine.
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L’activitat físi ca i l’exercici fí sic han estat con si derats
com una de les es tratè gies en la promo ció de la sa lut i la
pre venció de ma lal ties en l’individu; amb més raó en
la població anciana, la qual passa d’una vida activa laboral, a una vida que els pot portar al sedentarisme o a la
inac tivitat física. En aquest sentit, l’activitat física i
l’exercici físic, per me ten d’aconseguir de for ma més segura, els objectius que es proposen les institucions d’atenció a la gent gran, a saber: millorar o mantenir la ca pacitat física, cultivar noves relacions socials i divertir-se en
un am bient recrea tiu. La pràctica de l’exercici i el fet de
portar una vida acti va físicament, són propostes que han
guan yat im portància en les ul times dèca des, res pec te a
la pro moció de la sa lut i la pre venció de la ma lal tia en la
po bla ció an cia na.
En les descobertes es presenta que els ancians assumeixen
el ball de saló com una forma d’estar actius físicament, a
part de l’alegria i el plaer que els produeix aquesta pràctica.
Ells, en sentir millora en la seva salut física i mental, consideren que el ball es converteix en una activitat de plaer important dintre de la seva quotidianitat.

Rerefons de l’estudi
Els ancians
i les institucions socials
L’envelliment és una deterioració progressiva de l’organisme que es produeix a
mesura que un individu avança en edat;
es manifesta per una disminució de les
funcions del cos, i això el fa més susceptible de contreure qualsevol mena de malaltia. En l’envelliment també es té en
compte l’estil de vida, el gènere, les condicions ambientals, socials i econòmiques, entre d’altres; tots aquests factors hi influeixen, retardant-lo o accelerant-lo.
L’estil de vida és: “l’expressió de la cosa
social a través de la personalitat i l’activitat individual, i això possibilita la jerarquització i la perspectiva de ser i d’actuar”
(Curcio, 1997). En aquest estil de vida,
les activitats socials i culturals són l’expressió que el subjecte realitza enmig de
la seva relació intersubjectiva amb els
altres.
En suport de les relacions socials, físiques i mentals dels ancians, es troben
els Models d’Atenció a l’ancià, que són
“el conjunt de ser veis oferts i utilitzats
per res pon dre a les ne ces si tats en sa lut
que deman den els ancians; en ells influeixen els factors biològics, psicològics
i socials, els quals es veuen reflectits en
la seva ca pa ci tat fun cio nal” (Gó mez,
Curcio i Gómez, 1995, pàg. 267). Per a
aquests factors, existeixen diferents xarxes de su port que es re la cio nen amb
aquests mo dels d’atenció; des de l’àrea
familiar, es troben els seus parents i
veïns propers, i des del camp social es
troben les institu cions per pensionistes
de ser vei-dia, que poden ser de carà cter
privat o estatal.
Aques tes ins ti tu cions ofe rei xen els
seus ser veis als an cians pen sio nats,
en l’as pecte fí sic, men tal i so cial. En
l’as pecte fí sic, l’atenció mèdi ca en el
trac ta ment d’algunes ma lal ties; en
el men tal, es tro ben les terà pies de so cia lit za ció i con vivè ncia fa mi liar; i en
el so cial, l’ofe riment de pro gra mes ar tís tics i cul tu rals com ara: el ball de
saló, el cant, la mú si ca, la pin tu ra, les
ar te sa nies, el tea tre, el bro dat, en tre
d’al tres.

Una altra mena d’institucions-dia que
no necessàriament són de pensionistes,
i que ofereixen els ma teixos ser veis, són
aque lles que es con formen com a as socia cions i pro gra mes oficials amb sub sidis dels ajuntaments o centres d’esports
i que a part de tenir en compte els ancians pen sio nats, acu llen tam bé aquells
que no han tingut ac cés a una pensió; molts d’aquests, per regla general,
no comp ten amb una llar i domi ci li establert.

ben sis; s’hi en sen yen diferents rit mes
musicals, com ara els balls propis de la
cultura colombiana i els ritmes argentins; aquests últims són els més preferits
per la gent gran.
Dels sis grups exis tents se’n va es collir
un per realitzar la investigació; aquest
grup es tro ba va for mat per ca torze ancians, tretze do nes i un home. L’objectiu
de les clas ses de ball és oferir es pais de
re la ció so cial als an cians mit jan çant
l’aprenentatge d’alguns ritmes musicals.

El ball de saló
Gue rrer i Argüe lles (2000, pàg. 69) reconeixen per ball de saló aquella forma
de dan sa que comprèn els balls so cials i
que es veuen afa vorits per la majoria de
la gent, que es tan for ta ment in fluïts per
la música popular, i que reflecteixen l’ànim i els interessos d’una època i d’una
cultura.
En aquest sentit, el ball de saló o ball social, forma part d’aquell ball que es comparteix en un saló on es reuneixen un seguit de persones per relacionar-se socialment, com en les festes i les celebracions, entre d’altres; és una forma de demostrar que es comparteix una alegria
amb l’altre o amb els altres; és l’oportunitat d’expressar que s’està alegre o
content.

Moments de l’estudi
L’estudi de tipus comprensiu es va desen volupar a partir de tres mo ments
així:

A. Primer moment.
Preconfiguració de la realitat
(accés al camp)
Guia de preconfiguració
n

n

Context
La institució on es va desenvolupar
l’estudi, va ser “La Caja Compensación
Familiar de Caldas, Confamiliares”; que
va ser creada amb l’objectiu d’administrar
la prestació social del Subsidi Familiar a
la classe treballadora. Dintre dels serveis
que ofereix es troben les àrees de salut,
social, de nutrició, recreació, de formació
i capacitació, d’educació i cultura i el servei de pensionats.
El Servei de Pen sio nats, creat en 1986
sor geix com un progra ma d’atenció in tegral a la vellesa, amb l’ànim de preparar
els ancians perquè visquin una vellesa
sana i participativa en el medi familiar i
social. El grup de ball específica ment, té
uns sis anys de funciona ment; es va iniciar amb dos grups i ac tual ment s’hi tro-

n

Nombre d’observacions: es van realitzar
deu observacions, dues setmanals durant mes i mig amb el propòsit de trobar
les primeres categories que orientaven
l’estudi sobre les primeres manifestacions dels ancians.
Llocs de les observacions: les observacions es van realitzar a la seu principal
de “Confamiliares”, aula màxima, tercer pis de la institució.
Elements d’observació.
l Ma ni fes ta cions
lúdiques: Accions
que provoquen plaer, gaudi entre
d’altres.
l Actituds davant del ball: Positures físiques i comportaments.
l Receptivitat en l’aprenentatge dels
passos: facilitat o no per aprendre.
l Actitud davant del professor: Comportament mostrat davant les seves indicacions.

Precategories trobades
o categories inicials
de l’estudi

Les primeres categories culturals trobades, es reuneixen pel seu sentit en tres categories conceptuals, a saber: el socioa-
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Taula 1.

percepció del ball de saló com a exercici
físic”.

El socioafectiu
PRECATEGORIA

DESCRIPCIÓ

Vam observar que els ancians des del moment que arribaven a la classe, es reunien en petits grups, i a partir d’aquests grups observaven els
seus companys per corregir-los. També es reunien per comentar activitats que havien realitzat en la setmana.

Agrupació

Actitud
positiva

S’observen en els ancians bons estats d’ànim, de plaer i de gaudi a la
classe, tant a nivell personal com en el grup. Això es dóna a partir de les
vivències i experiències adquirides en cada sessió de la classe de ball
respecte del que han après, com també la convivència o interacció amb
el medi ambient circumdant.

Inseguretat
en els passos

Els ancians mostren temor en l’execució dels passos en ésser observats i avaluats pel professor, això potser és degut a les seves limitacions motrius. Tanmateix, s’observa que els seus companys, hi col·laboren i els recolzen en l’aprenentatge.

B. Segon moment
Pla de configuració
(El treball de camp en profunditat)
El problema
o gran pregunta d’investigació

Quin sentit troben els ancians al ball de
saló com a exercici físic a la seu principal
de “Confamiliares” de la ciutat de Manizales?
D’altres preguntes d’investigació
n
n

n

El físic
n
PRECATEGORIA

DESCRIPCIÓ

Capacitat
de Moviment

Fa referència al conjunt de moviments implicats en l’acció motriu dels
ancians davant del ball, durant la classe i després. Es va observar que
alguns presentaven moviments limitats pel que fa al temps d’execució i
a la fluïdesa d’acord amb el ritme musical.

Temps
Descans
o repòs

Vam observar que els ancians es cansen constantment, per regla general descansen en els intermedis de les melodies, alguns esperen que
transcorrin dues o tres melodies per tornar a començar.

El cognitiu
PRECATEGORIA

DESCRIPCIÓ

Aprenentatge

Indica la posada en comú d’allò que ha après cada persona durant la
seva assistència a la classe amb els seus companys, i l’intercanvi dels
esquemes motrius adquirits en cada pràctica. Per regla general, el professor repassava els passos ensenyats a la classe anterior. En alguns
ancians vam observar dificultat per recordar els passos esmentats.

Avaluació

Es refereix a aquelles apreciacions observades i viscudes des de la
participació activa i passiva de cada ancià durant la classe. L’avaluació
es trobava referida a l’observació dels mateixos participants del grup
respecte al ball que realitzaven els que estaven ballant; també per les
observacions del professor, i per les sensacions experimentades pels
ancians.

fectiu, el físic i el cognitiu, així (vegeu taula 1 i figura 1).
El qua dre de la prees truc tu ra so cio cul tu ral va sor gir d’acord amb l’anàlisi ini cial de les pre ca te go ries tro ba des re-di men sio na des amb els ras treigs teò rics.
Per tant, allò an te rior és una es truc tu ra
de re la ció sub stan cial i no tant d’agru pació.

84

apunts

EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS

Amb base a les reflexions sobre les dades
inicials trobades i descrites en el quadre
anterior, el grup va observar que existeix
un component físic, un de cognitiu i un de
socioafectiu que es relacionen amb l’exercici físic i formen part de la classe de
ball; en aquest sentit, la temàtica que més
s’acostava a la comprensió del ball i la
seva relació amb els ancians seria: “La

(67) (82-87)

n

Què pensen els ancians del ball de saló?
Quines raons manifesten els ancians
per assistir a la classe de ball?
Com se senten els ancians, abans, durant i després d’una classe ball?
Quins be ne fi cis creuen els an cians
que acon se gueixen amb la pràctica
de ball?
Quines són les expectatives de l’ancià
respecte al ball de saló?

Metodologia

Tipus d’investigació. L’estudi qua lita tiu
es va orientar mitjançant el disseny metodològic denominat Principi de Complementarietat Etnogràfica proposat per
Murcia Jaramillo (1998), el qual parteix
de reconèixer la influència dels diferents
enfoca ments de la inves tigació social
per tal d’establir una proposta que no
des co negui la im portància de la compren sió del fenomen so cial des de les
xar xes de sen tit i sig ni fi cat, ator gats per
tots els sub jec tes in fluïts per aquest. El
dis seny cons ta de tres mo ments (preconfiguració, pla de configuració i nova
configuració de la realitat), els quals interac tuen al llarg de tot el pro cés d’investigació, amb l’objectiu d’anar configurant l’estructura sociocultural, la qual
és teixida des dels mateixos actors subjectes d’investigació.
Informants claus

En l’estudi es van escollir tres informants
pertanyents al grup de ball, dues dones i
un home, els quals van ser seleccionats
d’acord amb un seguit de característiques
com ara:

Les tècni ques van ser l’entrevista a
fons, que és un dià leg obert que s’estableix amb l’informant clau; per a la seva
realització es van dissenyar preguntes
que sor gien de la ma teixa conver sa que
s’establia amb l’informant. Les primeres
entrevistes es van realitzar tenint com a
base les preguntes d’investigació, però
aquestes van anar canviant a mesura
que ens sorgien d’altres in quietuds de
les entrevistes fetes. L’observació participant va ser una altra tècnica utilitza da
pels investigadors per adquirir la informa ció. Mit jan çant l’obser vació, es va
acon seguir de mi rar les ac cions dels an cians respec te al ball i el grup; les primeres mira des van ser molt ge nerals,
gairebé des d’una òptica externa, però
a me su ra que aug menta ven les vi sites, la mirada es va anar fent més específica.
En relació amb els instruments, es va utilitzar el diari de camp per consignar les
notes de camp de cada investigador, posteriorment aquest va ser enriquit pels comentaris dels altres integrants del grup,
els quals miraven el mateix fenomen, però
des d’un angle distint. També es va utilitzar el magnetòfon que va servir per consignar les entrevistes.
Procediment
n

n

n
n

n
n

n
n

Contacte directe amb els coordinadors
del programa (Accés).
Presentació al grup i iniciació de les observacions.
Recol·lecció de la informació.
Categorització emergent de les primeres
observacions.
Detecció dels informants claus.
Realització de les entrevistes. (Treball
de camp en profunditat).
Processament de la informació.
Construcció de sentit de les dades trobades.

Temps
de descans
ESFERA
FÍSICA

EXERCICI
FÍSIC

ESFERA
SOCIOAFECTIVA

Categories trobades

Després d’haver realitzat treball de
camp a fons, les categories trobades
tenien a veu re amb el benestar físic i
mental per ce but per l’ancià; vi sió molt
diferent a la primera impres sió que s’esbossava a la prees tructura. A la figura 2
presentem l’estructura sociocultural trobada.

C. Tercer moment
Nova configuració de la realitat
(Construcció de sentit)
En aques ta fase, les da des posa des pel
seu sen tit en l’estructura, són tor na des
a di men sio nar amb l’ajuda de conceptes teò rics, sen se des vir tuar-ne el
sen tit.

Benestar físic
“La malaltia que tenia és el repte més gran que
vaig tenir per poder venir a ballar i veure si podia, veure que la malaltia no m’impedia de fer
exercici. El meu estat de salut era regular, perquè jo tot just venia de recuperar-me d’una malaltia, aleshores vaig decidir d’ingressar aquí
perquè jo patia d’un problema respiratori” (ancià grup de ball).

Segons (Gómez i Curcio, 1998, pàg. 28)
“la malaltia és un canvi o trastorn en
l’estructura o funcionament d’un òrgan o
sistema, és la raó principal de la disminució de l’activitat”. Els ancians busquen de
vèncer obstacles relacionats amb les
pèrdues de salut, ja que existeix una correlació entre malaltia i vellesa, i ells no
s’acostumen a una vida de malalts o de
“xacres”. És un rebuig a estar inactiu, es-

Capacitat
de moviment

nt
me
pa e
olu lass
nv
se l a c
D e de

Tècniques i instruments

Es va realitzar mitjançant la Codificació,
la qual és una forma sistemàtica de desenvolupar i refinar les interpretacions de
les dades. Per fer-ho, les categories emergents es van codificar, es van separar les
dades pertinents a les diverses categories
de codificació, es van apartar les dades
sobrants i es va refinar l’anàlisi.
La codificació es va realitzar des de les categories més simples o obertes passant
per les axials o conceptuals, fins a obtenir
les categories selectives.

Figura 1.
Preestructura sociocultural trobada.

ac
ió

n

Processament de la informació

ru p

n

Pel grau d’empatia i confiança almenys
amb un dels investigadors.
Per ser persones líders dintre del grup i
que hi portessin una certa permanència.
Pel seu alt grau de col·laboració en l’aportament d’informació.

Ag

n

ESFERA
COGNOSCITIVA
Actitud
positiva

Inseguretat

Avaluació
d’activitats

perant de recuperar-se de la malaltia que
en aquest moment pateix.
Le Boulch, (1997, pàg. 72) considera
que tota persona té un component energètic del qual disposa per realitzar qualsevol mena d’activitat. L’autor considera
que en tota persona existeixen dos components energètics: d’una banda, es troba
el component energètic operatiu, utilitzat
per realitzar activitats quotidianes com
ara vestir-se, alimentar-se i treballar, entre d’altres. Aquest component sempre
està present, perquè es necessita constantment, per efectuar activitats operatives de manera eficaç. D’altra banda, es
troba el component energètic afectiu, el
qual impulsa els subjectes a realitzar activitats carregades amb un alt nivell d’emotivitat i que no són necessàriament tan
indispensables com el component enerFigura 2.
Estructura sociocultural trobada.
BALL DE SALÓ

BENESTAR MENTAL

FÍSIC

SENTIR DE L’ANCIÀ
SALU
T

SIÓ
DIVER

A LA CLASSE
EM SENTO ACTIU
FÍSICAMENT

SURTO TRANQUIL,
RELAXAT I ANIMAT
DE LA CLASSE

SATISFACCIÓ AMB LA VIDA
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gètic operatiu. En aquest component pot
existir un gran desgast d’energia que supleixen els interessos emotius de l’individu com jugar, ballar, fer esport, o qualsevol altra activitat que generi plaer en
l’individu.
Respecte als ancians, aquests, a part de
la utilització del component energètic
operatiu, busquen de realitzar activitats
emotives de gaudi corporal, com assistir a
les classes de ball, per damunt de les seves xacres físiques ocasionades per la malaltia: en aquest sentit, un d’ells comenta:
“la malaltia que tenien era el repte més
gran per participar en les classes de
ball”.
“La pràctica regular de l’exercici i la conservació d’una rutina d’activitat física,
permeten el manteniment de la capacitat
de reserva fisiològica, per tant té una influència favorable sobre la salut”. (Gómez
i Curcio, 1998, pàg. 28). L’exercici físic
per a tots els grups d’edats, és una de les
activitats programades que, per la seva
naturalesa, col·labora a la conservació
d’una vida més agradable i íntegra; esdevé, així, un model per al manteniment de
les capacitats. D’altra banda, l’activitat física, que no és programada, “és un comportament, que proporciona moviment al
cos, que permet l’execució de les activitats bàsiques quotidianes, i paral·lelament es constitueix en un important determinant de la capacitat física”. En aquest
sentit, l’activitat física pot permetre els
mateixos beneficis que l’exercici físic.
D’acord amb les últimes tendències de la
salut en relació amb l’activitat física, es
reconeix que el món es troba més propens
a patir malalties per immobilitat, o sedentarisme, a causa de la vida accelerada, la
distracció dels mitjans massius de comunicació, la comoditat, el confort i el consum de substàncies nocives com el tabac i
l’alcohol. És a dir, l’home de la dècada
dels noranta, i del dos mil tendeix a ser
més gras i menys actiu que l’home dels
anys cinquanta (1950).
Autors com Matsudo (1999) consideren
que realitzar trenta minuts al dia, gairebé
tots els dies a la setmana, d’una sola vegada o en sessions acumulatives de 10 a
15 minuts, d’una activitat d’intensitat moderada, pot ser suficient per portar benefi-
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cis per a la salut; per això recomana que
tothom inclogui en la seva vida quotidiana
(llar, treball o comunitat) una activitat física regular; activitats com ara: organitzar
el jardí, anar al supermercat a peu, ballar,
muntar en bicicleta i caminar ràpid, entre
d’altres, permeten d’elevar el nivell
d’activitat física en els individus, sense
necessitat d’estar realitzant exercicis programats en horaris establerts prèviament;
es tracta de realitzar activitats físiques
que siguin part de la vida quotidiana dels
subjectes.
Segons els ancians del grup de ball, participar de la classe els ocasiona millora física, i això comporta que se sentin motivats per continuar assistint a aquesta activitat, perquè el ball pot exigir-los un
esforç físic que no té en si ma teix la finalitat de millorar físicament, sinó la motivació de voler aprendre a ballar, però que
implícitament està influint en el desgast
energètic del cos.
En aquest sentit, la classe de ball és per
als ancians una activitat que està plena
d’un alt contingut afectiu, que els impulsa
d’una manera conscient o inconscient a
realitzar activitat física. Des d’aquesta
consideració, el ball és un mitjà eficaç per
als ancians en la prevenció de malalties
relacionades amb la immobilitat articular
i un ajut complementari en les seves activitats quotidianes.
El fet de sentir-se bé físicament fa referència a la promoció de la salut, perquè els
ancians veuen la possibilitat de millorar
els símptomes ocasionats per la malaltia
assistint als programes oferts per les institucions de servei per pensionistes; des
d’aquesta perspectiva, el ball és una estratègia que pot retardar, prevenir i controlar les conseqüències de la malaltia.
Ells expressen que se senten millors físicament quan assisteixen amb regularitat
a les classes de ball; vet aquí l’expressió
d’un d’ells: “Jo he sentit molta millora,
em sento molt bé, no sento cap molèstia,
més aviat si no faig classe sí que tinc
molèsties. Ja puc ballar, vostè se n’ha
adonat que ballo i no em canso”.
Per als ancians, ballar és com tornar a
néixer, invertir temps en les activitats que
més els agraden, és desprendre’s de les
vestidures de la responsabilitat laboral i
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parcialment familiar que els impedien, en
un altre temps, ser més actius físicament,
moguts internament pel desig de ballar.
“M’ha ajudat massa, perquè jo portava
molts anys inactiu; jo fins als 45 anys
vaig fer molt esport: jugava a voleibol,
feia de tot, però després, ja en els últims
anys, per una malaltia, no em podia moure; ara he pogut tornar a fer alguna cosa,
aleshores m’he ficat aquí, al ball” (ancià
grup de ball).

Benestar mental
“...Hi ha un refrany que diu, «La ment és tan
gran, que si la malaltia es pogués oblidar, es
curaria». Un, amb la ment, pot guarir totes les
malalties que té el cos. A un el que li manca és
força mental per fer moltes coses” (anciana
grup de ball).

La disposició de l’ancià per mantenir-se
actiu i fer exercici, comencen des de l’instant en què decideix de tenir una vida social; això implica que desitja sentir-se bé
físicament i mentalment. El desig de realitzar activitats diferents de les que feia
habitualment en el passat (activitat laboral), són un principi de voler un canvi en la
seva actitud, que es tradueix en força de
voluntat per realitzar activitats distintes.
“La salut mental és un concepte més ampli que l’absència de malaltia, l’estat subjectiu de salut, és més important que
l’objectiu, un està tan sa com se’n sent, la
gent grant no només ha d’estar sana, també se n’ha de sentir”. (Gómez, Curcio, Gómez, 1995, pàg. 113).
El ball, pel fet de ser una de les manifestacions culturals pròpia de la festa, la diversió i la relació de companyonia, entre
d’altres, permet que l’ancià experimenti
un benestar subjectiu que el fa sentir-se
de gust amb la vida, perquè sent que les
preocupacions que s’esdevenen en el seu
medi social i familiar s’obliden momentàniament, tal com ho expressa un d’ells:
“A la classe de ball, un experimenta les
millors sensacions que pugui tenir, és
que un pot arribar una mica acoquinat
(deprimit) i surt de la classe content, alegre espiritualment. A mi em fa falta venir
al programa per la companyonia, per les
companyes, que s’ho maneguen molt bé

amb mi. Avui, el tip de córrer que m’he
fet per venir a la classe; he arribat
suant”.
Les relacions interpersonals i el fet de sentir-se bé físicament “causen en l’ancià un
benestar mental o subjectiu que es tradueix en: ànim, afecte, congruència, felicitat, satisfacció amb la vida, xarxes socials i
salut”. Rice (1997, pàg. 568). Grace
(1995, pàg. 68) també considera que el
ball de saló ajuda les persones ancianes a
obtenir una autoimatge més positiva, més
autoestima, millor autoconcepte, llibertat
per prendre decisions, sentiment de reeiximent, acceptació dels altres, creativitat,
espontaneïtat, autonomia, lideratge, s’aprèn a superar la por, les frustracions, la
depressió, la solitud i l’isolament.
Les relacions socials són un altre aspecte
que forma part del benestar mental de l’ancià. Mantenir relacions amb altres persones li permet de reconèixer-se i de ser reconegut pels altres com a ésser social dintre
del petit col·lectiu amb què es relaciona.
La classe de ball permet que es constitueixi
una xarxa de relacions on es fa possible el
reconeixement mutu del subjecte, on es
comuniquen experiències amb un llenguatge que els és propi, que ultrapassa el fet de
parlar i on s’inclou el cos com a mitjà
d’expressió i comunicació de sentits i sentiments.
És un llenguatge que des de Gadamer
(1991, pàg. 530) “té sentit des de l’entesa com a procés vital, on viu la seva representació una comunitat de vida” (en
aquest cas el grup d’ancians que ballen);
un llenguatge que no és un simple mitjà
per a l’entesa individual, sinó per a l’entesa mútua. Un llenguatge que implica
que l’altre estigui present, on es pressuposa sempre una entesa exercida en viu; un
llenguatge on no ens posem primer d’acord, sinó que ja estem sempre d’acord.

Llenguatge que, segons el mateix autor
“no només copia l’estructura de l’ésser,
sinó que solament en els seus canals es
conformen l’ordre i l’estructura de l’experiència pròpia”.
Un llenguatge on hi ha la paraula que balla, que riu, que juga, que comunica no
una paraula, sinó moltes alhora, pel seu
sentit d’expressió i comunicació en la relació intersubjectiva amb l’altre. “És una
paraula que té relació amb un tot i solament en virtut d’aquest (tot) és paraula.
Una paraula que fa referència també a
allò que no es diu, allò que es dóna per
entès, a allò que té a veure amb la resposta i l’al·lusió, és aquella paraula que posa
en joc tot un conjunt de sentits”. Gadamer
(Op. cit., 1991). Tot això es percep en el
llenguatge indicible del ball.
Pel que acabem de dir, la comunicació
que estableix l’ancià a l’interior del grup
de ball, fa que sigui capaç d’afrontar amb
més facilitat els processos de l’envelliment, en sentir-se identificat amb els
seus homogenis. Per tant, es projecta
amb alegria no solament cap als seus
companys de classe, sinó també cap als
seus familiars. “Em sento molt bé per continuar endavant, perquè un surt de les
sessions de ball de saló relaxat i amb molt
bon ànim”. (Ancià grup de ball).
En conclusió, el ball forma part de l’activitat física de la gent gran, perquè és una
més de les tantes ocupacions que ell pot
realitzar; allí, no solament es diverteix i
descàrrega les seves emocions, sinó que
està actiu físicament.

Conclusions
n

Per a molts teòrics, el ball és una activitat física, per als ancians és una forma
de fer exercici físic, on troben tran-

n

quil·litat, relaxació, vida, facilitat per
moure’s i agilitat.
Els ancians assisteixen al programa de
ball de saló per tres motius: per la seva
salut física, per aprendre ritmes del seu
gust o preferència i per la diversió que
els causa ballar en companyia d’altres.
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