
Arran d’una conversa amb el president de Llengua 
Nacional i del meu pensament, temps ha anhelat, 

que algú em publiqués un parell o tres de poesies 
que anys endarrere vaig confegir –per cert que tinc 
el dubte de si realment tenien alguna mica de valor 
poètic–, vàrem comentar quin lligam podria haver-hi 
entre la sardana i el llenguatge per tal que, si per cas, 
en un article sobre el tema s’hi poguessin fer aparèi-
xer els esmentats poemes.

Em penso que qualsevol activitat, ja siguin els oficis, 
professions..., ben diferenciada, té un conjunt de 
mots específics en el seu desenvolupament que ano-
menem argot, i la sardana o l’activitat sardanística 
també el té.

Si comencem per la música, tenim que la interpreta 
un conjunt instrumental d’onze músics que anome-
nem cobla. En la cobla hi trobem tota la sèrie d’ins-
truments que la formen: el flabiol i un diminut tambó 
dit tamborí, amb la corresponent broqueta (tocats 
per un sol músic). Específics de la formació són el 
tible (dos) i la tenora (dues). Llavors hi ha la trom-
peta (dos), el trombó (un), el fiscorn (dos) i el con-
trabaix (un), vulgarment anomenat verra o burra. En 
total, onze instrumentistes.

Cadascun dels músics que toquen aquests instru-
ments és anomenat simplement amb el nom de l’ins-
trument corresponent o amb la forma gramatical de 
terminació -aire o -ista que indica ofici o dedicació, 
com flabiolaire, fiscornaire, tenorista, trompetista o 
contrabaixista.

El petit argot sardanístic
Els músics se solen col·locar en un lloc enlairat del 
terra, dit de diferents maneres, com empostissat, 
taulat, tarima, entarimat o cadafal.

Les sardanes, com a peça musical, les fa un autor 
o compositor.

En algunes sardanes hi ha un instrument protago-
nista o dominant; aquestes sardanes s’anomenen 
obligades, d’un instrument o d’un altre.

Per a començar a ballar o dansar hem de formar o 
fer una rotllana, anella, rodona, ròdol o cèrcol, que 
de totes aquestes maneres ho podríem anomenar i 
de fet s’anomena o s’ha anomenat.

La música comença amb unes notes simples del 
flabiol i tamborí, anomenades preludi o introit, també 
entrada, que no es ballen, i són el senyal, tant per als 
músics com per als balladors, que comença la peça.

A l’hora de ballar, hem de comptar els compassos 
de la música per tal de seguir-la i marcar els passos 
o punts de les tirades de curts (petits o baixos) i de 
llargs (alts), i anar puntejant, això és, fer el pas i mar-
car-lo amb la punta del peu, o sigui de puntetes, amb 
la part posterior del peu, el taló, enlaire.

Les sardanes tradicionalment consten de deu tirades: 
quatre de curts i sis de llargs. En els darrers anys,

ha aparegut una sardana més breu, amb tres tirades 
de curts i quatre de llargs; en total, set. Hi ha qui 

   Joan Mas i Sala
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ha anomenat aquesta sardana més curta d’estil 
manresà.

Les tirades de curts es ballen amb la posició dels 
braços avall. Les de llargs, en canvi, amb els braços 
enlaire.

La sardana, tal com hem dit abans, cal comptar-la, 
o sigui, saber els punts que té cada tirada, i llavors 
repartir-la, fer la combinació de dosos i tresos, per tal 
d’acabar bé cada tirada. Això és treure la sardana.

A fi de fer això, acordar els passos o punts als com-
passos de la música, en cada rotllana hi ha d’haver 
una persona que la meni, anomenada capdanser, que 
és qui dóna els avisos, verbigràcia, alertar la resta de 
dansaires perquè sàpiga pràcticament què ha de fer.

Trobem que a l’hora de seguir el ball, la interpretació 
de la sardana, o sigui de la música, també té el seu 
lèxic: ritme; aire(marcat, molla, coixí...); salt petit o 
xic (i més col·loquial, picadet); salt gros o fort; etc., 
amb tota la gamma de matisos per tal de seguir al 
més fidelment, acurada i precisa la música que toca 
la cobla. La denominació d’aquests matisos depèn 
molt del grau de coneixement i de minuciositat de qui 
interpreta la música.

Hi ha diferents mètodes o estils (són les regles) de 
repartir una sardana: empordanès, selvatà, garrotxà 
o garrotxí... i encara potser algun altre de més mino-
ritari. Repartir o fer el repartiment o la repartició vol 
dir fer acabar les tirades bé (tant de curts com de 
llargs), igualment la fi de la sardana en si, acordada 
amb la música, com ja hem dit. També acabant per 

una banda o per l’altra (esquerra o dreta) segons les 
normes de cada estil.

La rotllana es forma entre parelles (un home i una 
dona, correntment). Igualment hi pot entrar tothom, 
respectant, això sí, la norma de no trencar la parella 
que formen l’home a l’esquerra i la dona a la dreta. 
La persona que és a l’esquerra de l’home o a la dreta 
de la dona és la contraparella corresponent. Hem dit 
que en la rotllana hi ha d’haver un capdanser, que és 
qui la porta o la mena.

Les tirades cal acabar-les amb el punteig parat; entre 
les darreres de llargs la cobla toca el contrapunt amb 
el flabiol (d’una durada de dos compassos), que no 
es balla i es tenen els braços avall.

Al final de la peça la música fa l’acord final o cop 
final. Els balladors l’acompanyen amb una estirada 
dels braços en direcció al mig de la rotllana o també 
hi ha qui els dirigeix avall.

Quan finalitza una audició o ballada i sovint a la mitja 
part o descans, la cobla fa un repicó (sinònim de repe-
tició) de la darrera sardana, consistent a tocar una 
tirada de curts i una de llargs. En fer el cop final de la 
repetició del final de la ballada, es fa el crit de «visca!».

La reunió de molta gent de festa per tal de ballar la 
sardana, generalment amb dues o tres cobles tocant, 
s’anomena aplec.

Igualment hi ha les paraules més genèriques de sar-
danístic, sardanisme, sardanejar, sardanista, que 
també podem incloure en aquest lèxic.
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Manera de repartir les (darreres) tirades de 
llargs d’una sardana

(Estil empordanès)

Deu (10) punts abans dei finaI de ia tirada haurem de 
fer (segons on s’escaigui aquest punt):

Albert Darrical

Aquest vocabulari no és pas exhaustiu ni definitiu, 
ja que, com tota cosa viva, evoluciona i canvia amb 
el pas del temps i amb la diferent visió de les coses.
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