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·NOTUL·LA

PER CAUSA D'ÉSSER MES DE FESTES 1 ELS

MUSICS DE "lA PRINCIPAL DE LLEIDA"

TENEN D'ANAR A TOCAR AFORA QtJEDEM

SEN8E PODER FER NI UNA AUDICIÓ. DE

SARDANES EN TOT EL MES.
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Dies d'ensenyament de sardanes
a'l estatge social "LA' PALOMA"

(a clmec de la COMISSIÓ D'ENSENYAMENT)

NOIS:

Di1luns Dijous de 7'30 a 8'30 del vespre.

NOIES:

Dimarts i Divendres de 7'30 a 8'30 del vespre.

EIs mateixos dies s'ensenya a COMPTAR i REPARTIR.



Con. es baila, es cOn:'lpta

i es reparteix la sardana per

Pere Rosich

Recordant els nombres divisibles per quatre, tenim que comen9ant per la
dreta el 4, 12,20,28,36, etz. o siga de vuit en vuit cauen a la dreta
i el 8, 16, 24, 32, 40, etz. es traben a I'esquerra i que comen9ant a

I'esquerra els 4, 12,20,28,36, etz. cauen a I'esquerra i els 8, 16, 24,32,40,
etz. es traben a la dreta. (En el programa del passat mes estaba equivoca-
dament al inrevés). .

Doncs bé podem comen9ar per estudiar les menes de reparticions que
hi ha i que son aquestes:

SENCILLES

de 2 (un dos) es la de
de 3 (un tres) " " de
de 4 (un quatre) » » de
de 5 (un curt i un tres) " » de

COMPOSTES

B (dos curts i un dos)
7 (dos curts i un tres)
4 (un curt i un dos)
9 (tres curts i un tres)

1. 8 PART

Repartició deis CURTS: En aquesta part i per efecte que no sabem
encara els compasas que tiren s'ajunten les dues tirades i es te de fer un dos,
dos punts avans d'acabar la segona tirada.

Repartició deIs LLARGS: Com en els curts s'ajunten també les tirades
i al acabar la segona es fara, si ha tirat un nombre de compasas sendSOS un
dos i si ha tirat un nombre de compasas aparells un quatre, cal tenir en
compte que tates les reparticions es resten del total de compasas o siga, si
tira 42 i tenim de fer un quatre, quatre punts avans ja es fara.

2." PART

Repa,rtició deIs CURTS: .En aquesta part com que ja sabem els com
pasas que tiren, no tindrem més que fer un dos ,si tira un nombre de compasas
aparells i un tres si tira un nombre de compasas senasos amb el ben entés
que la repartició es fara a cada tirada.

Repartició deIs LLARGS: Per les reparticions deIs lIargs d'aques
ta part tenim que tenir en compte que la segona tirada a d'acabar al
costat esquerra i per xo farem jugar tates les reparticions. Si tira un nombre
de compasas divisibles per quatre més dos farem repartici6 de dos; si tira un
nombre de compasas divisibles per quatre mes tres farem repartici6 de tres; si



tira un nombre de compasos divisible per quatre, farem repartició de quatre ;
i si tira un nombre de compasos divisible per quatre més ú farem repartició
de cinc, en la primera tirada farem sempre repartició sencilla i en la segona
com que hem d'acabar a I'esquerra forsosament farem el següent: suposem
que tira 45 ( nombre divisible per quatre més ú) i al arribar al 40 ens tro·
variem (suposem) a la dreta i per tant al fer repartició de cinc acabariem a la
dreta, fent repartició de nou tindrem 36 i un curt a la dreta 38, 38 i un curt
a I'esquerra 40, 40 i un curt a la dreta 42, 42 i un tres a I'esquerra fant els 45
i aurem acabat a I'esquerra. Aixó es fa igual amb totes les altres reparticions
i seguiré donan un exemple de cada una. Suposem que tiri ara 42 i que el
40 ens cau a I'esquerra al fer un dos acabarem a la dreta pero fent la com
posta acabara a I'esquerra (la composta de dos es de sis), doncs al36 que si el
40 cau a I'esquerra caura a la dreta, farém un curt a I'esquerra que seran 38,
38 i un curt a la dreta que fara 40, 40 i un dos a I'esquerra que seran els
42 punts que tira. Suposem que tiri 55 i el 52 caigui a I'esquerra fent repar
tició de tres acabariem a la dreta i fent repartició de set a ('esquerra perqué
tenim que si el 52 cau a I'esquerra el 48 caura a la dreta i un curt a ('esquerra
50,50 i un curt a la dreta 52, 52 i un tres a I'esquerra sont els 55 compasos;
aquesta altra tira 72 i fent repartició de quatre acabariem a la dreta, doncs
bé farem repartició de quatre (un curt i un dos i direm el 68 a I'esquerra a
un curt a la dreta 70 i un dos a I'esquerra 72: ara ja heu vist totes les menes
de reparticions i la manera d'usarles amb quina cosa acaba el comptar i
repartir una sardana ens falta només la

3.a PAR T ( CONTRAPUNT )

Com es reparfeix.· Es reparteix igual que la 2." part solsament
que en aquesta part aureu de comen~ar les tirades i acabar-les al cantó
esquerra.

Si hi trobeu alguna dificultat en aquest text que no o pogueu escatir
bé veniu al Centre el dies d'ensenyament que us treuran de dubtes.

COMPLEMENTARI

Seguint un custum, la rotllana es portada sempre per un sol i de quina
manera s'eviten posibles disbauxes, aquest al portar la rotllana mana les
reparticions en veu alta cosa que produeix molt mal efecte i I'unic que es pot
fer per a evitar-ho, es que tots els que ballin mirin al que compta per a poder
copsar sense que cridi gaire totes les reparticions.

IMPREMTA MIRÓ' LLEIOA


