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El ball de saló com a exer ci ci fí sic
en els an cians que as sis tei xen a la Caja
de Com pen sa ción Fa mi liar (Con fa mi lia res)
de la ciu tat de Ma ni za les (Colò mbia)

Resum

L’activitat fí si ca i l’exercici fí sic han es tat con si de rats

com una de les es tratè gies en la pro mo ció de la sa lut i la

pre ven ció de ma lal ties en l’individu; amb més raó en

la po bla ció an cia na, la qual pas sa d’una vida ac ti va la bo -

ral, a una vida que els pot por tar al se den ta ris me o a la

inac ti vi tat fí si ca. En aquest sen tit, l’activitat fí si ca i

l’exercici  físic, per me ten d’aconseguir de for ma més se -

gu ra, els ob jec tius que es pro po sen les ins ti tu cions d’a -

tenció a la gent gran, a sa ber: mi llo rar o man te nir la ca pa -

ci tat fí si ca, cul ti var no ves re la cions so cials i di ver tir-se en 

un am bient re crea tiu. La pràcti ca de l’exercici i el fet de

por tar una vida ac ti va fí si ca ment, són pro pos tes que han

guan yat im portància en les ul ti mes dèca des, res pec te a

la pro mo ció de la sa lut i la pre ven ció de la ma lal tia en la

po bla ció an cia na.

En les des co ber tes es pre sen ta que els an cians as su mei xen

el ball de saló com una for ma d’estar ac tius fí si ca ment, a

part de l’alegria i el plaer que els pro dueix aques ta pràcti ca.

Ells, en sen tir mi llo ra en la seva sa lut fí si ca i men tal, con si -

de ren que el ball es con ver teix en una ac ti vi tat de plaer im -

por tant din tre de la seva quo ti dia ni tat.
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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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Rerefons de l’estudi
Els an cians

i les ins ti tu cions so cials

L’envelliment és una de te rio ra ció pro -

gres si va de l’organisme que es pro dueix a 

me su ra que un in di vi du avan ça en edat;

es ma ni fes ta per una dis mi nu ció de les

fun cions del cos, i això el fa més sus cep -

ti ble de con treu re qual se vol mena de ma -

lal tia. En l’envelliment tam bé es té en

comp te l’estil de vida, el gène re, les con -

di cions am bien tals, so cials i econò mi -

ques, en tre d’altres; tots aquests fac -

tors hi in fluei xen, re tar dant-lo o ac ce le -

rant-lo.

L’estil de vida és: “l’expressió de la cosa

so cial a tra vés de la per so na li tat i l’acti -

vitat in di vi dual, i això pos si bi li ta la je rar -

quit za ció i la pers pec ti va de ser i d’actuar” 

(Cur cio, 1997). En aquest es til de vida,

les ac ti vi tats so cials i cul tu rals són l’ex -

pressió que el sub jec te rea lit za en mig de

la seva re la ció in ter sub jec ti va amb els

 altres.

En su port de les re la cions so cials, fí si -

ques i men tals dels ancians, es tro ben

els Mo dels d’Atenció a l’ancià, que són

“el con junt de ser veis oferts i uti lit zats

per res pon dre a les ne ces si tats en sa lut

que de man den els an cians; en ells in -

fluei xen els fac tors biolò gics, psi colò gics 

i so cials, els quals es veuen re flec tits en

la seva ca pa ci tat fun cio nal” (Gó mez,

Cur cio i Gó mez, 1995, pàg. 267). Per a

aquests fac tors, exis tei xen di fe rents xar -

xes de su port que es re la cio nen amb

aquests mo dels d’atenció; des de l’àrea

fa mi liar, es tro ben els seus pa rents i

veïns pro pers, i des del camp so cial es

tro ben les ins ti tu cions per pen sio nis tes

de ser vei-dia, que po den ser de carà cter

pri vat o es ta tal.

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 al tra mena d’institucions-dia que

no ne cess ària ment són de pen sio nis tes,

i que ofe rei xen els ma tei xos ser veis, són

aque lles que es con for men com a as so -

cia cions i pro gra mes ofi cials amb sub si -

dis dels ajun ta ments o cen tres d’esports

i que a part de te nir en comp te els an -

cians pen sio nats, acu llen tam bé aquells

que no han tin gut ac cés a una pen -

sió; molts d’aquests, per re gla ge ne ral,

no comp ten amb una llar i do mi ci li es -

tablert.

El ball de saló

Gue rrer i Argüe lles (2000, pàg. 69) re -

co nei xen per ball de saló aque lla for ma

de dan sa que comprèn els balls so cials i

que es veuen afa vo rits per la ma jo ria de

la gent, que es tan for ta ment in fluïts per

la mú si ca po pu lar, i que re flec tei xen l’à -

nim i els in te res sos d’una èpo ca i d’una

cul tu ra.

En aquest sen tit, el ball de saló o ball so -

cial, for ma part d’aquell ball que es com -

par teix en un saló on es reu nei xen un se -

guit de per so nes per re la cio nar-se so cial -

ment, com en les fes tes i les ce le bra -

cions, en tre d’altres; és una for ma de de -

mos trar que es com par teix una ale gria

amb l’altre o amb els al tres; és l’opor -

tunitat d’expressar que s’està ale gre o

con tent.

Context

La ins ti tu ció on es va de sen vo lu par

l’estudi, va ser “La Caja Com pen sa ción

Fa mi liar de Cal das, Con fa mi lia res”; que

va ser crea da amb l’objectiu d’administrar 

la pres ta ció so cial del Sub si di Fa mi liar a

la clas se tre ba lla do ra. Din tre dels ser veis

que ofe reix es tro ben les àrees de sa lut,

so cial, de nu tri ció, re crea ció, de for ma ció

i ca pa ci ta ció, d’educació i cul tu ra i el ser -

vei de pen sio nats.

El Ser vei de Pen sio nats, creat en 1986

sor geix com un pro gra ma d’atenció in te -

gral a la vellesa, amb l’ànim de pre pa rar

els ancians per què vis quin una ve lle sa

sana i par ti ci pa ti va en el medi fa mi liar i

so cial. El grup de ball es pe cí fi ca ment, té 

uns sis anys de fun cio na ment; es va ini -

ciar amb dos grups i ac tual ment s’hi tro -

ben sis; s’hi en sen yen di fe rents rit mes

mu si cals, com ara els balls pro pis de la

cul tu ra co lom bia na i els rit mes ar gen -

tins; aquests úl tims són els més pre fe rits 

per la gent gran.

Dels sis grups exis tents se’n va es co llir

un per rea lit zar la in ves ti ga ció; aquest

grup es tro ba va for mat per ca tor ze an -

cians, tret ze do nes i un home. L’objectiu 

de les clas ses de ball és ofe rir es pais de

re la ció so cial als an cians mit jan çant

l’aprenentatge d’alguns rit mes mu si -

cals.

Moments de l’estudi

L’estudi de ti pus com pren siu es va de -

sen vo lu par a par tir de tres mo ments

així:

A. Pri mer mo ment.

Pre con fi gu ra ció de la rea li tat

(ac cés al camp)

Guia de pre con fi gu ra ció

n Nom bre d’observacions: es van rea lit zar 

deu ob ser va cions, dues set ma nals du -

rant mes i mig amb el propò sit de tro bar 

les pri me res ca te go ries que orien ta ven

l’estudi so bre les pri me res ma ni fes ta -

cions dels an cians.

n Llocs de les ob ser va cions: les ob ser va -

cions es van rea lit zar a la seu prin ci pal

de “Con fa mi lia res”, aula màxi ma, ter -

cer pis de la ins ti tu ció.

n Ele ments d’observació.

l Ma ni fes ta cions lú di ques: Accions

que pro vo quen plaer, gau di en tre

d’altres.

l Acti tuds da vant del ball: Po si tu res fí -

si ques i com por ta ments.

l Re cep ti vi tat en l’aprenentatge dels

pas sos: fa ci li tat o no per apren dre.

l Acti tud da vant del pro fes sor: Com por -

ta ment mos trat da vant les se ves in di -

ca cions.

Pre ca te go ries tro ba des

o ca te go ries ini cials

de l’estudi

Les pri me res ca te go ries cul tu rals tro ba -

des, es reu nei xen pel seu sen tit en tres ca -

te go ries con cep tuals, a sa ber: el so cioa -



fec tiu, el fí sic i el cog ni tiu, així (ve geu tau -

la 1 i fi gu ra 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.

Amb base a les re fle xions so bre les da des

ini cials tro ba des i des cri tes en el qua dre

an te rior, el grup va ob ser var que exis teix

un com po nent fí sic, un de cog ni tiu i un de

so cioa fec tiu que es re la cio nen amb l’e -

xercici fí sic i for men part de la clas se de

ball; en aquest sen tit, la temà ti ca que més 

s’acostava a la com pren sió del ball i la

seva re la ció amb els an cians se ria: “La

per cep ció del ball de saló com a exer ci ci

fí sic”.

B. Se gon mo ment

Pla de con fi gu ra ció

(El tre ball de camp en pro fun di tat)

El pro ble ma

o gran pre gun ta d’investigació

Quin sen tit tro ben els an cians al ball de

saló com a exer ci ci fí sic a la seu prin ci pal

de “Con fa mi lia res” de la ciu tat de Ma ni -

za les?

D’altres pre gun tes d’investigació

n Què pen sen els an cians del ball de saló?

n Qui nes raons ma ni fes ten els an cians

per as sis tir a la clas se de ball?

n Com se sen ten els an cians, abans, du -

rant i des prés d’una clas se ball?

n Quins be ne fi cis creuen els an cians

que acon se guei xen amb la pràcti ca

de ball?

n Qui nes són les ex pec ta ti ves de l’ancià

res pec te al ball de saló?

Me to do lo gia

Ti pus d’investigació. L’estudi qua li ta tiu

es va orien tar mit jan çant el dis seny me -

to dolò gic de no mi nat Prin ci pi de Com -

ple men ta rie tat Etnogr àfi ca pro po sat per

Mur cia Ja ra mi llo (1998), el qual par teix 

de re con èi xer la in fluèn cia dels di fe rents

en fo ca ments de la in ves ti ga ció so cial

per tal d’establir una pro pos ta que no

des co ne gui la im portància de la com -

pren sió del fe no men 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 (pre -

con fi gu ra ció, pla de con fi gu ra ció i nova

con fi gu ra ció de la rea li tat), els quals in -

te rac tuen al llarg de tot el pro cés d’in -

vestigació, amb l’objectiu d’anar con fi -

gu rant l’estructura so cio cul tu ral, la qual

és tei xi da des dels ma tei xos ac tors sub -

jec tes d’investigació.

Infor mants claus

En l’estudi es van es co llir tres in for mants

per tan yents al grup de ball, dues do nes i

un home, els quals van ser se lec cio nats

d’acord amb un se guit de ca rac te rís ti ques

com ara:
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Ta ula 1.

PRE CA TE GO RIA DES CRIP CIÓ

Agru pa ció

Vam ob ser var que els an cians des del mo ment que arri ba ven a la clas -

se, es reu nien en pe tits grups, i a par tir d’aquests grups ob ser va ven els

seus com panys per co rre gir-los. Tam bé es reu nien per co men tar ac ti vi -

tats que ha vien rea lit zat en la set ma na.

Acti tud

po si ti va

S’observen en els an cians bons es tats d’ànim, de plaer i de gau di a la

clas se, tant a ni vell per so nal com en el grup. Això es dóna a par tir de les 

vivè ncies i ex pe rièn cies ad qui ri des en cada ses sió de la clas se de ball

res pec te del que han après, com tam bé la con vivè ncia o in te rac ció amb 

el medi am bient cir cum dant.

Inse gu re tat

en els pas sos

Els an cians mos tren te mor en l’execució dels pas sos en és ser ob ser -

vats i ava luats pel pro fes sor, això pot ser és de gut a les se ves li mi ta -

cions mo trius. Tan ma teix, s’observa que els seus com panys, hi col·la -

bo ren i els re col zen en l’aprenentatge.

El físi c

PRE CA TE GO RIA DES CRIP CIÓ

Ca pa ci tat

de Mo vi ment

Fa re ferè ncia al con junt de mo vi ments im pli cats en l’acció mo triu dels

an cians da vant del ball, du rant la clas se i des prés. Es va ob ser var que

al guns pre sen ta ven mo vi ments li mi tats pel que fa al temps d’execució i

a la fluï de sa d’acord amb el rit me mu si cal.

Temps

Des cans

o repòs

Vam ob ser var que els an cians es can sen cons tant ment, per re gla ge -

ne ral des can sen en els in ter me dis de les me lo dies, al guns es pe ren que 

trans co rrin dues o tres me lo dies per tor nar a co men çar.

El cog ni ti u

PRE CA TE GO RIA DES CRIP CIÓ

Apre nen tat ge

Indi ca la po sa da en comú d’allò que ha après cada per so na du rant la

seva as sistència a la clas se amb els seus com panys, i l’intercanvi dels

es que mes mo trius ad qui rits en cada pràcti ca. Per re gla ge ne ral, el pro -

fes sor re pas sa va els pas sos en sen yats a la clas se an te rior. En al guns

an cians vam ob ser var di fi cul tat per re cor dar els pas sos es men tats.

Ava lua ció

Es re fe reix a aque lles apre cia cions ob ser va des i vis cu des des de la

par ti ci pa ció ac ti va i pas si va de cada an cià du rant la clas se. L’avaluació

es tro ba va re fe ri da a l’observació dels ma tei xos par ti ci pants del grup

res pec te al ball que rea lit za ven els que es ta ven ba llant; tam bé per les

ob ser va cions del pro fes sor, i per les sen sa cions ex pe ri men ta des pels

an cians.

El so cioa fec tiu



n Pel grau d’empatia i con fian ça al menys

amb un dels in ves ti ga dors.

n Per ser per so nes lí ders din tre del grup i

que hi por tes sin una cer ta perma -

nència.

n Pel seu alt grau de col·la bo ra ció en l’a -

portament d’informació.

Tècni ques i ins tru ments

Les tècni ques van ser l’entrevista a

fons, que és un dià leg obert que s’esta -

bleix amb l’informant clau; per a la seva

rea lit za ció es van dis sen yar pre gun tes

que sor gien de la ma tei xa con ver sa que

s’establia amb l’informant. Les pri me res 

en tre vis tes es van rea lit zar te nint com a

base les pre gun tes d’investigació, però

aques tes van anar can viant a me su ra

que ens sor gien d’al tres in quie tuds de

les en tre vis tes fe tes. L’observació par ti -

ci pant va ser una al tra tècni ca uti lit za da

pels in ves ti ga dors per ad qui rir la in for -

ma ció. Mit jan çant l’obser vació, es va

acon se guir de mi rar les ac cions dels an -

cians res pec te al ball i el grup; les pri -

meres mi ra des van ser molt ge ne rals,

gai re bé des d’una òpti ca ex ter na, però

a me su ra que aug men ta ven les vi si -

tes, la mi ra da es va anar fent més es pe -

cí fi ca.

En re la ció amb els ins tru ments, es va uti -

lit zar el dia ri de camp per con sig nar les

no tes de camp de cada in ves ti ga dor, pos -

te rior ment aquest va ser en ri quit pels co -

men ta ris dels al tres in te grants del grup,

els quals mi ra ven el ma teix fe no men, però 

des d’un an gle dis tint. Tam bé es va uti lit -

zar el mag netò fon que va ser vir per con -

sig nar les en tre vis tes.

Pro ce di ment

n Con tac te di rec te amb els coor di na dors

del pro gra ma (Accés).

n Pre sen ta ció al grup i ini cia ció de les ob -

ser va cions.

n Re col·lec ció de la in for ma ció.

n Ca te go rit za ció emer gent de les pri me res 

ob ser va cions.

n De tec ció dels in for mants claus.

n Rea lit za ció de les en tre vis tes. (Tre ball

de camp en pro fun di tat).

n Pro ces sa ment de la in for ma ció.

n Cons truc ció de sen tit de les da des tro -

ba des.

Pro ces sa ment de la in for ma ció

Es va rea lit zar mit jan çant la Co di fi ca ció,

la qual és una for ma sis temà ti ca de de -

sen vo lu par i re fi nar les in ter pre ta cions de

les da des. Per fer-ho, les ca te go ries emer -

gents es van co di fi car, es van se pa rar les

da des per ti nents a les di ver ses ca te go ries

de co di fi ca ció, es van apar tar les da des

so brants i es va re fi nar l’anàlisi.

La co di fi ca ció es va rea lit zar des de les ca -

te go ries més sim ples o ober tes pas sant

per les axials o con cep tuals, fins a ob te nir

les ca te go ries se lec ti ves.

Ca te go ries tro ba des

Des prés d’haver rea lit zat tre ball de

camp a fons, les ca te go ries tro ba des

 tenien a veu re amb el be nes tar fí sic i

men tal per ce but per l’ancià; vi sió molt

di fe rent a la pri me ra im pres sió que s’es -

bossava a la prees truc tu ra. A la fi gu ra 2

pre sen tem l’estructura so cio cul tu ral tro -

ba da.

C. Ter cer mo ment

Nova con fi gu ra ció de la rea li tat

(Cons truc ció de sen tit)

En aques ta fase, les da des po sa des pel

seu sen tit en l’estructura, són tor na des

a di men sio nar amb l’ajuda de con -

ceptes teò rics, sen se des vir tuar-ne el

sen tit.

Benestar físic

“La ma lal tia que te nia és el rep te més gran que

vaig te nir per po der ve nir a ba llar i veu re si po -

dia, veu re que la ma lal tia no m’impedia de fer

exer ci ci. El meu es tat de sa lut era re gu lar, per -

què jo tot just ve nia de re cu pe rar-me d’una ma -

lal tia, ales ho res vaig de ci dir d’ingressar aquí

per què jo pa tia d’un pro ble ma res pi ra to ri” (an -

cià grup de ball).

Se gons (Gó mez i Cur cio, 1998, pàg. 28)

“la ma lal tia és un can vi o tras torn en

l’estructura o fun cio na ment d’un òrgan o

sis te ma, és la raó prin ci pal de la dis mi nu -

ció de l’activitat”. Els an cians bus quen de

vèncer obs ta cles re la cio nats amb les

pèrdues de sa lut, ja que exis teix una cor -

relació en tre ma lal tia i ve lle sa, i ells no

s’acostumen a una vida de ma lalts o de

“xa cres”. És un re buig a es tar inac tiu, es -

pe rant de re cu pe rar-se de la ma lal tia que

en aquest mo ment pa teix.

Le Boulch, (1997, pàg. 72) con si de ra

que tota per so na té un com po nent ener -

gètic del qual dis po sa per rea lit zar qual se -

vol mena d’activitat. L’autor con si de ra

que en tota per so na exis tei xen dos com -

po nents energ ètics: d’una ban da, es tro ba 

el com po nent energ ètic ope ra tiu, uti lit zat

per rea lit zar ac ti vi tats quo ti dia nes com

ara ves tir-se, ali men tar-se i tre ba llar, en -

tre d’altres. Aquest com po nent sem pre

està pre sent, per què es ne ces si ta cons -

tant ment, per efec tuar ac ti vi tats ope ra ti -

ves de ma ne ra efi caç. D’altra ban da, es

tro ba el com po nent energ ètic afec tiu, el

qual im pul sa els sub jec tes a rea lit zar ac ti -

vi tats ca rre ga des amb un alt ni vell d’e -

motivitat i que no són ne cess ària ment tan

in dis pen sa bles com el com po nent ener -
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Fi gu ra 1.

Prees truc tu ra so cio cul tu ral trobada.

BALL DE SALÓ

BENESTARFÍSIC MENTAL

SENTIR DE L’ANCIÀ

A LA CLASSE
EM SENTO ACTIU

FÍSICAMENT

SALUT DIVERSIÓ

SURTO TRANQUIL,
RELAXAT I ANIMAT

DE LA CLASSE

SATISFACCIÓ AMB LA VIDA

Fi gu ra 2.

Estruc tu ra so cio cul tu ral trobada.



gètic ope ra tiu. En aquest com po nent pot

exis tir un gran des gast d’energia que su -

plei xen els in te res sos emo tius de l’indi -

vidu com ju gar, ba llar, fer es port, o qual -

se vol al tra ac ti vi tat que ge ne ri plaer en

l’individu.

Res pec te als an cians, aquests, a part de

la uti lit za ció del com po nent energ ètic

ope ra tiu, bus quen de rea lit zar ac ti vi tats

emo ti ves de gau di cor po ral, com as sis tir a 

les clas ses de ball, per da munt de les se -

ves xa cres fí si ques oca sio na des per la ma -

lal tia: en aquest sen tit, un d’ells co men ta:

“la ma lal tia que te nien era el rep te més

gran per par ti ci par en les clas ses de

ball”.

“La pràcti ca re gu lar de l’exercici i la con -

ser va ció d’una ru ti na d’activitat fí si ca,

per me ten el man te ni ment de la ca pa ci tat

de re ser va fi siolò gi ca, per tant té una in -

fluèn cia fa vo ra ble so bre la sa lut”. (Gó mez

i Cur cio, 1998, pàg. 28). L’exercici fí sic

per a tots els grups d’edats, és una de les

ac ti vi tats pro gra ma des que, per la seva

na tu ra le sa, col·la bo ra a la con ser va ció

d’una vida més agra da ble i ín te gra; es de -

vé, així, un mo del per al man te ni ment de

les ca pa ci tats. D’altra ban da, l’activitat fí -

si ca, que no és pro gra ma da, “és un com -

por ta ment, que pro por cio na mo vi ment al

cos, que per met l’execució de les ac ti vi -

tats bàsi ques quo ti dia nes, i pa ral·le la -

ment es cons ti tueix en un im por tant de ter -

mi nant de la ca pa ci tat fí si ca”. En aquest

sen tit, l’activitat fí si ca pot per metre els

ma tei xos be ne fi cis que l’exercici fí sic.

D’acord amb les úl ti mes tendències de la

sa lut en re la ció amb l’activitat fí si ca, es

re co neix que el món es tro ba més pro pens

a pa tir ma lal ties per im mo bi li tat, o se den -

ta ris me, a cau sa de la vida ac ce le ra da, la

dis trac ció dels mit jans mas sius de co mu -

ni ca ció, la co mo di tat, el con fort i el con -

sum de sub stàncies no ci ves com el ta bac i 

l’alcohol. És a dir, l’home de la dèca da

dels no ran ta, i del dos mil ten deix a ser

més gras i menys ac tiu que l’home dels

anys cin quan ta (1950).

Au tors com Mat su do (1999) con si de ren

que rea lit zar tren ta mi nuts al dia, gai re bé

tots els dies a la set ma na, d’una sola ve -

ga da o en ses sions acu mu la ti ves de 10 a

15 mi nuts, d’una ac ti vi tat d’intensitat mo -

de ra da, pot ser su fi cient per por tar be ne fi -

cis per a la sa lut; per això re co ma na que

tot hom in clo gui en la seva vida quo ti dia na 

(llar, tre ball o co mu ni tat) una ac ti vi tat fí si -

ca re gu lar; ac ti vi tats com ara: or ga nit zar

el jar dí, anar al su per mer cat a peu, ba llar, 

mun tar en bi ci cle ta i ca mi nar ràpid, en tre

d’altres, per me ten d’elevar el ni vell

d’activitat fí si ca en els in di vi dus, sen se

ne ces si tat d’estar rea lit zant exer ci cis pro -

gra mats en ho ra ris es ta blerts prèvia ment;

es trac ta de rea lit zar ac ti vi tats fí si ques

que si guin part de la vida quo ti dia na dels

sub jec tes.

Se gons els an cians del grup de ball, par -

ti ci par de la clas se els oca sio na mi llo ra fí -

si ca, i això com por ta que se sen tin mo ti -

vats per con ti nuar as sis tint a aques ta ac -

ti vi tat, per què el ball pot exi gir-los un

 esforç fí sic que no té en si ma teix la fi na li -

tat de mi llo rar fí si ca ment, sinó la mo ti va -

ció de vo ler apren dre a ba llar, però que

im plí ci ta ment està in fluint en el des gast

energ ètic del cos.

En aquest sen tit, la clas se de ball és per

als an cians una ac ti vi tat que està ple na

d’un alt con tin gut afec tiu, que els im pul sa 

d’una ma ne ra cons cient o in cons cient a

rea lit zar ac ti vi tat fí si ca. Des d’aquesta

con si de ra ció, el ball és un mitjà efi caç per

als an cians en la pre ven ció de ma lal ties

re la cio na des amb la im mo bi li tat ar ti cu lar

i un ajut com ple men ta ri en les se ves ac ti -

vi tats quo ti dia nes.

El fet de sen tir-se bé fí si ca ment fa referèn -

cia a la pro mo ció de la sa lut, per què els

an cians veuen la pos si bi li tat de mi llo rar

els símp to mes oca sio nats per la ma lal tia

as sis tint als pro gra mes oferts per les ins ti -

tu cions de ser vei per pen sio nis tes; des

d’aquesta pers pec ti va, el ball és una es -

tratè gia que pot re tar dar, pre ve nir i con -

tro lar les con se qüèn cies de la ma lal tia.

Ells ex pres sen que se sen ten mi llors fí si -

ca ment quan as sis tei xen amb re gu la ri tat

a les clas ses de ball; vet aquí l’expressió

d’un d’ells: “Jo he sen tit mol ta mi llo ra,

em sen to molt bé, no sen to cap molè stia,

més aviat si no faig clas se sí que tinc

molè sties. Ja puc ba llar, vostè se n’ha

ado nat que ba llo i no em can so”.

Per als an cians, ba llar és com tor nar a

néi xer, in ver tir temps en les ac ti vi tats que

més els agra den, és des pren dre’s de les

ves ti du res de la res pon sa bi li tat la bo ral i

par cial ment fa mi liar que els im pe dien, en

un al tre temps, ser més ac tius fí si ca ment,

mo guts in ter na ment pel de sig de ba llar.

“M’ha aju dat mas sa, per què jo por ta va

molts anys inac tiu; jo fins als 45 anys

vaig fer molt es port: ju ga va a vo lei bol,

feia de tot, però des prés, ja en els úl tims

anys, per una ma lal tia, no em po dia mou -

re; ara he po gut tor nar a fer al gu na cosa,

ales ho res m’he fi cat aquí, al ball” (an cià

grup de ball).

Benestar mental

“...Hi ha un re frany que diu, «La ment és tan

gran, que si la ma lal tia es po gués obli dar, es

cu ra ria». Un, amb la ment, pot gua rir to tes les

ma lal ties que té el cos. A un el que li man ca és

for ça men tal per fer mol tes co ses” (an cia na

grup de ball).

La dis po si ció de l’ancià per man te nir-se

ac tiu i fer exer ci ci, co men cen des de l’ins -

tant en què de ci deix de te nir una vida so -

cial; això im pli ca que de sit ja sen tir-se bé

fí si ca ment i men tal ment. El de sig de rea -

lit zar ac ti vi tats di fe rents de les que feia

ha bi tual ment en el pas sat (ac ti vi tat la bo -

ral), són un prin ci pi de vo ler un can vi en la 

seva ac ti tud, que es tra dueix en for ça de

vo lun tat per rea lit zar ac ti vi tats dis tin tes.

“La sa lut men tal és un con cep te més am -

pli que l’absència de ma lal tia, l’estat sub -

jec tiu de sa lut, és més im por tant que

l’objectiu, un està tan sa com se’n sent, la

gent grant no no més ha d’estar sana, tam -

bé se n’ha de sen tir”. (Gó mez, Cur cio, Gó -

mez, 1995, pàg. 113).

El ball, pel fet de ser una de les ma ni fes ta -

cions cul tu rals pròpia de la fes ta, la di ver -

sió i la re la ció de com pan yo nia, en tre

d’altres, per met que l’ancià ex pe ri men ti

un be nes tar sub jec tiu que el fa sen tir-se

de gust amb la vida, per què sent que les

preo cu pa cions que s’esdevenen en el seu

medi so cial i fa mi liar s’obliden momen -

tàniament, tal com ho ex pres sa un d’ells:

“A la clas se de ball, un ex pe ri men ta les

mi llors sen sa cions que pu gui te nir, és

que un pot arri bar una mica aco qui nat

(de pri mit) i surt de la clas se con tent, ale -

gre es pi ri tual ment. A mi em fa fal ta ve nir 

al pro gra ma per la com pan yo nia, per les

com pan yes, que s’ho ma ne guen molt bé
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amb mi. Avui, el tip de có rrer que m’he

fet per ve nir a la clas se; he arri bat

suant”.

Les re la cions in ter per so nals i el fet de sen -

tir-se bé fí si ca ment “cau sen en l’ancià un

be nes tar men tal o sub jec tiu que es tra -

dueix en: ànim, afec te, con gruèn cia, fe li ci -

tat, sa tis fac ció amb la vida, xar xes so cials i 

sa lut”. Rice (1997, pàg. 568). Gra ce

(1995, pàg. 68) tam bé con si de ra que el

ball de saló aju da les per so nes an cia nes a

ob te nir una au toi mat ge més po si ti va, més

au toes ti ma, mi llor au to con cep te, lli ber tat

per pren dre de ci sions, sen ti ment de reei xi -

ment, ac cep ta ció dels al tres, crea ti vi tat,

es pon ta neï tat, au to no mia, li de rat ge, s’a -

prèn a su pe rar la por, les frus tra cions, la

de pres sió, la so li tud i l’isolament.

Les re la cions so cials són un al tre as pec te

que for ma part del be nes tar men tal de l’an -

cià. Man te nir re la cions amb al tres per so -

nes li per met de re con èi xer-se i de ser re co -

ne gut pels al tres com a és ser so cial din tre

del pe tit col·lec tiu amb què es re la cio na.

La clas se de ball per met que es cons ti tuei xi 

una xar xa de re la cions on es fa pos si ble el

re co nei xe ment mutu del sub jec te, on es

co mu ni quen ex pe rièn cies amb un llen guat -

ge que els és pro pi, que ul tra pas sa el fet de 

par lar i on s’inclou el cos com a mitjà

d’expressió i co mu ni ca ció de sen tits i sen ti -

ments.

És un llen guat ge que des de Ga da mer

(1991, pàg. 530) “té sen tit des de l’en -

tesa com a pro cés vi tal, on viu la seva re -

pre sen ta ció una co mu ni tat de vida” (en

aquest cas el grup d’ancians que ba llen);

un llen guat ge que no és un sim ple mitjà

per a l’entesa in di vi dual, sinó per a l’en -

tesa mú tua. Un llen guat ge que im pli ca

que l’altre es ti gui pre sent, on es pres su po -

sa sem pre una en te sa exer ci da en viu; un

llen guat ge on no ens po sem pri mer d’a -

cord, sinó que ja es tem sem pre d’acord.

Llen guat ge que, se gons el ma teix au tor

“no no més co pia l’estructura de l’ésser,

sinó que so la ment en els seus ca nals es

con for men l’ordre i l’estructura de l’expe -

riència pròpia”.

Un llen guat ge on hi ha la pa rau la que ba -

lla, que riu, que juga, que co mu ni ca no

una pa rau la, sinó mol tes al ho ra, pel seu

sen tit d’expressió i co mu ni ca ció en la re la -

ció in ter sub jec ti va amb l’altre. “És una

pa rau la que té re la ció amb un tot i so la -

ment en vir tut d’aquest (tot) és pa rau la.

Una pa rau la que fa re ferè ncia tam bé a

allò que no es diu, allò que es dóna per

entès, a allò que té a veu re amb la res pos -

ta i l’al·lu sió, és aque lla pa rau la que posa

en joc tot un con junt de sen tits”. Ga da mer 

(Op. cit., 1991). Tot això es per cep en el

llen guat ge in di ci ble del ball.

Pel que aca bem de dir, la co mu ni ca ció

que es ta bleix l’ancià a l’interior del grup

de ball, fa que si gui ca paç d’afrontar amb

més fa ci li tat els pro ces sos de l’enve -

lliment, en sen tir-se iden ti fi cat amb els

seus ho mo ge nis. Per tant, es pro jec ta

amb ale gria no so la ment cap als seus

com panys de clas se, sinó tam bé cap als

seus fa mi liars. “Em sen to molt bé per con -

ti nuar en da vant, per què un surt de les

ses sions de ball de saló re la xat i amb molt

bon ànim”. (Ancià grup de ball).

En con clu sió, el ball for ma part de l’ac -

tivitat fí si ca de la gent gran, per què és una 

més de les tan tes ocu pa cions que ell pot

rea lit zar; allí, no so la ment es di ver teix i

descàrre ga les se ves emo cions, sinó que

està ac tiu fí si ca ment.

Conclusions

n Per a molts teò rics, el ball és una ac ti vi -

tat fí si ca, per als an cians és una for ma

de fer exer ci ci fí sic, on tro ben tran -

quil·li tat, re la xa ció, vida, fa ci li tat per

mou re’s i agi li tat.

n Els an cians as sis tei xen al pro gra ma de

ball de saló per tres mo tius: per la seva

sa lut fí si ca, per apren dre rit mes del seu

gust o pre ferè ncia i per la di ver sió que

els cau sa ba llar en com pan yia d’altres.
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