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LES TROBADES SEGONS ELS PETITS SARDANISTES

Nens i nenes del curset fent el punt lliure del pardal

Grup Sardanista Vergelità

Les trobades
A les trobades sardanistes infantils hi ballem tres 
sardanes. Les dues primeres, amb els nens i nenes del 
nostre poble, i l’última és la de germanor. La sardana 
de germanor és la que fem tots els pobles junts. Quan 
l’acabem de ballar, tirem els braços, agafats, cap 
endavant i cridem: «Visca!»

Després de ballar, ens donen menjar (esmorzar o 
berenar, segons l’hora) i un petit regal. Cap al final, 
sortegen una panera. Abans del sorteig, la cobla toca 
tres sardanes més per al públic.

Ballar sardanes
Per ballar una sardana, primer s’ha de fer una rotllana, 
tots amb els peus junts. Llavors sona la música; 
comença amb el flabiol i, després, un toc de tamborí. 
Comencem a ballar després del tamborí, sempre amb 
el peu esquerre, fent curts.

Les sardanes que ballem a les trobades són de set 
tirades. Això vol dir que comencen amb dues tirades 
de curts i dues de llargs, i després una de curts i 
dues de llargs. Però entre les dues últimes hi ha el 
contrapunt. El contrapunt és un moment en què toca 
el flabiol i no es balla. Les tirades són cada tros que 
ballem i s’acaben amb un dos o un tres.

Punts i passos
Per a fer curts, puntegem una vegada i després 
canviem de costat (punteig esquerre, canvi cap a la 
dreta, punteig dret, canvi cap a l’esquerra...). Per a fer 
llargs, puntegem tres vegades i canviem de costat 
(esquerra-dreta-esquerra, canvi cap a la dreta, dreta-
esquerra-dreta, canvi cap a l’esquerra...). En els curts 
tenim els braços avall i en els llargs, amunt.

Puntejar vol dir que aixequem i avancem una mica 
un peu i toquem amb la punta a terra, i després el 
tornem a posar al costat de l’altre (o l’encreuem en 
el segon punt, quan fem llargs). Per a fer el canvi, per 
exemple cap a la dreta, movem el peu dret una mica 
cap al costat i després encreuem el peu esquerre per 
davant, i ja tenim el peu dret a punt per a puntejar.

Per a acabar una tirada, podem fer un dos o un tres. 
Per a fer un dos (o dos parat), puntegem amb el peu que 
toca, el posem una mica separat i tanquem amb l’altre 
(posem el peus junts). Per a fer un tres a l’esquerra, 
puntegem amb el peu esquerre, després puntegem 
amb el dret i l’encreuem per davant, i tanquem amb el 
peu esquerre (peus junt).

Alguns punts lliures de llargs
El pardal. És el punt lliure que ens agrada més. Primer 
es posa el peu cap endavant, amb la cama estirada i 
tocant amb la punta, després es posa al costat (segon 
punt) i finalment al darrere, encreuant-lo (tercer punt). 
Després fem un salt per desencreuar (canvi).

El pingüí. És un punt molt quiet, només has d’anar 
movent les puntes dels peus cap a un costat o l’altre, 
sense aixecar els talons, per a puntejar. El canvi és un 
pas molt petit cap al costat.
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