
 

ALGUNES DANSES TRADICIONALS I FOLCKLÒRIQUES 
 
-VALS 
Ball elegant i lent on els compassos estan molt marcats. La parella 
ha de demostrar un acompassament elegant i suau. Inclou el vals 
vienés, mussette, les ranxeres mexicanes, on el que canvia és el 
ritme de les passes i la seva combinació. 
 
-MERENGUE 
A cada cop de la música es fa un pas. Aquests cops són molt obvis i 
fan que es puguin seguir. Es pot alterar la coordinació de braços, 
cames i canvi de pes en qualsevol moment durant el ball. 
 
-SALSA:Per aprendre bé, primer ens hem d'oblidar del ball de 
parella i practicar individualment, hem d'aprendre les passes 
bàsiques per separat. Un cop en parella es caracteritza per una 
gran calidesa d'expressió. 
 
-MAMBO 
Diuen que els esclaus africans, lligats amb una cadena pesada pels 
turmells per a entretenir-se ballaven la rumba movent els malucs 
més ràpidament per compensar la immobilitat dels peus. En trencar-
se les cadenes ho van reconvertir en un ball més sensual, ràpid i 
àgil. Prohibit en molts sectors per semblar en molts casos una 
simulació de l'acte sexual. 
 
-DANSA ÀRAB 
Folklòrica basada en la dansa del ventre inicialment per una sola 
ballarina. Presenta moviments suaus i fluïts on es dissocia i 
s'acompassen diferents parts del cos segons el moment i segons 
l'emoció que es vulgui expressar. 
Molt relacionat amb la natura dins dels símbols que expressa. 
 
-PAS DOBLE 
Procedent de marxes militars franceses, caracteritzats per passes 
sòbries i senzilles on la parella està molt unida. 
Ha d'haver-hi una perfecta coordinació i sincronització, l'home porta 
el ritme i marca les passes i la dona el segueix. Al principi és molt 
important fixar-se en els peus de l'altre per no crear incomoditats. 
 
-TANGO 



 

Ball nascut enmig d'un ambient de prostíbuls, al principi es ballava 
entre homes ja que moltes dones es negaven per les seves clares 
connotacions sexuals. 
Al 1910 es va prohibir a l'Argentina (on va nàixer) i això va provocar 
que es ballés amb més força i se'n fes publicitat a Europa. 
 
-FLAMENC 
Podríem dividir en bulerías, sevillanas i fandango, tots ells tenen en 
comú el seu caràcter popular, d'expressivitat i on es barreja el ball, 
el "toque" i el "cante". 
 
-CLAQUÉ 
Els peus es mouen rítmicament, el seu origen neix de la competició 
entre esclaus de USA al s. XVIII ja que se’ls havia prohibit tenir 
instruments de percussió i van aprendre a usar mans i peus. 
La improvisació és la clau. 
 


