
RESUM 

Aquest projecte estudia la dansa francesa dels segles XVII i XVIII i la seva relació amb la 

interpretació musical. A partir de les fonts de l’època (tractats, coreografies i testimonis) 

s’han analitzat els components de la dansa i la seva significació social en el context de la 

cort de Lluís XIV a Versalles.  L’objectiu final es oferir al músic actual alguns elements 

necessaris que contribueixin a la interpretació d’un repertori molt habitual i sobre el qual es 

basa molta de la música instrumental de l’època. La cultura de la dansa formava part de la 

quotidianitat del músic d’abans: música i dansa eren elements inseparables. Per tant, 

l’intèrpret de música històrica actual hauria de considerar-la com un element constitutiu per 

la formació de criteris d’interpretació històricament informats.   

 

RESUMEN 

Este proyecto estudia la danza francesa de los siglos XVII y XVIII y su relación con la 

interpretación musical. A partir de las fuentes de la época (tratados, coreografías y 

testimonios) se han analizado los componentes de la danza y su significación social en el 

contexto de la corte de Luís XIV en Versalles. El objetivo final es ofrecer al músico actual 

algunos elementos necesarios que contribuyan a la interpretación de un repertorio muy 

habitual y sobre el que se basa mucha de la música instrumental de la época. La cultura de 

la danza formaba parte de la cotidianeidad del músico de entonces: música y danza eran 

elementos inseparables. Por lo tanto, el intérprete de música histórica actual debería 

considerarla como un elemento constitutivo para la formación de criterios de 

interpretación históricamente informados. 

 

ABSTRACT 

This project studies the French dance of the seventeenth and eighteenth centuries and its 

relation to musical performance. From contemporary sources (treaties, choreographies and 

testimonials), the components of dance and its social significance in the context of the 

court of Louis XIV at Versailles have been analyzed. The ultimate aim is to provide current 

musician some necessary elements that contribute to the interpretation of such a usual 

repertoire, on which the large part of instrumental music of the time is based. The dance 

culture was part of the everyday musician then: music and dance were inseparable. 

Therefore, the present historical music performer should consider it as a constitutive 

element for the formation of historically informed performance criteria. 
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NOTES D’EDICIÓ 

Degut a les característiques d’aquest treball, he considerat necessari fer unes apreciacions 

preliminars. En primer lloc, totes les traduccions que apareixen en el treball són de l’autora, 

per tant, qualsevol error tant en la traducció com en la comprensió són només 

responsabilitat meva. En segon lloc, quan es fa servir el terme “ballarí” sempre fa referència 

al genèric, tant masculí com femení, i mai exclusivament masculí. I en tercer lloc, tot i que 

el nom del mestre de dansa Pierre Beauchamps apareix escrit de moltes maneres diferents, 

tant en els documents de l’època com en els actuals, he optat per utilitzar la forma 

Beauchamps (acabat en s), ja que és així com ell firmava les seves obres. Igualment, em 

decanto per anomenar al sistema de notació que ell va començar a idear com Beauchamps-

Feuillet (i no amb el nom més habitual de, simplement, sistema Feuillet), per sumar-me al 

mateix reconeixement i respecte que molts altres col·legues posteriors li van mostrar .  
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INTRODUCCIÓ 

 

Dancing without music is like food in a painting 

Johann Joachim Quantz, On Playing the flute
1.  

 

Molt del repertori secular de la música barroca consisteix en música per a dansa – peces 

pensades per acompanyar-la o, més sovint, peces estilitzades i refinades d’aquests 

acompanyaments en versió instrumental. Gran part de la música d’aquest període apareix 

sota els títols de danses (bourrée, menuet, gavotte, gigue, i sarabande). És l’intèrpret l’encarregat de 

caracteritzar aquestes danses, donant a cadascuna d’elles el seu sabor i trets distintius que 

farà el contrast amb les altres. Qui no ha escoltat una suite de danses barroques en la que 

totes les danses sonaven més o menys iguals? I quin intèrpret més o menys sensible no s’ha 

preguntat alguna vegada què era el que el compositor volia dir amb els títols de les danses 

que es posaven en aquestes peces, o quines eren les qualitats, els paràmetres, que eren 

habituals llavors, però que ja no s’entenen? 

Naturalment no hi ha respostes certeres a aquestes preguntes, però si hipòtesi de treball: la 

teoria és que aprenent a interpretar una dansa particular a través del cos ens ensenya el 

caràcter adequat, el tempo, les llargades de les frases, els tipus de ritmes, la qualitat de les 

cadències apropiades per a estilitzar la música de dansa d’aquest tipus. 

Encara ara com s’interpretaven les danses barroques i com aquest coneixement afectava la 

interpretació de la música d’aquest període barroc no és gaire conegut i estudiat entre els 

                                                             
1 Johann Joachim Quantz. Versuch einer Anweisung die Flöte traversière zu spielen. Berlin: Johann Voss, 1752, 

traducció d’Edward Reilly, On Playing the Flute. New York: Schirmer Books, 1966, pàg. 290: “Ballar sense 

música és com el menjar en una pintura”. Així va escriure Quantz el 1752, aconsellant als músics tocar en un 

estil que inspirés als ballarins en els seus moviments. De totes maneres, en relació amb la dansa i la música 

inspirada en la dansa del barroc, la reciprocitat és indiscutible.  
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músics. Probablement, la dansa barroca s’interpreta més ara que en qualsevol altre moment 

dels segles XX i XXI, però no té gaire presència fora de centres d’estudis especialitzats en 

música barroca. Molt del material que existeix relacionat amb la dansa barroca està més 

pensat i dirigit a ballarins que a músics, per tant, la gran majoria de músics professionals 

especialitzats en música barroca encara tenen poca experiència i coneixements a l’hora de 

tocar un tipus de música que té la seva base a la dansa. Malauradament, això porta sovint a 

interpretacions que es basen principalment en rubatos, patrons d’articulació simplificats o 

exagerats com a base sòlida dels mitjans d’expressió. Moltes interpretacions manquen de la 

vitalitat i subtilesa inherent en el ritme basat en el moviment, o fallen a l’hora de presentar 

una interpretació convincent, consistent i coherent. La interpretació de la música antiga 

encara té camp per avançar amb l’estudi de la dansa com a font per establir criteris 

d’interpretació històricament informats. Amb aquest treball pretenc un apropament a la 

dansa i a les característiques intrínseques dels seus passos, per tal d’entendre millor com 

hauria de correspondre la música als seus moviments.  

La dansa barroca, o belle danse, no es pot entendre fora del seu context i allunyada de la 

influència de Lluís XIV i la seva cort a Versalles. És per aquest motiu, que he considerat 

molt important dedicar una bona part d’aquest treball a crear un imaginari, un escenari 

polític, social i cultural que ajuda a entendre i visualitzar el per què a moltes qüestions. 

Amb aquest treball, no pretenc ensenyar al lector a ballar, sinó només a interpretar certs 

ritmes inherents en la tipologia i caràcter dels passos més habituals. La intenció és presentar 

la dansa, però des del punt de vista del músic. 

Sóc de la ferma opinió que, si els músics reconeixen les característiques de la música que 

toquen, seran capaços d’interpretar la música de dansa com el que és i també podran 

identificar i fer ressaltar les característiques que fan que qualsevol peça sigui diferent d’un 

altre. 

Els objectius que m’he proposat amb aquest treball són, per tant, en primer lloc, fer una 

explicació del funcionament dels diversos aspectes que formen part de l’art de la belle danse. 

Per a que aquesta explicació sigui més efectiva, he adjuntat un dvd amb exemples de 

passos, la seva temporització en els compassos i exemples de coreografies que permeten al 

músic i al lector veure els moviments de la dansa directament relacionats amb la música. En 

segon lloc, he ressaltat tots aquells trets diferencials en les qüestions interpretatives de cada 

dansa, amb la intenció de que serveixi d’ajuda per solucionar alguns dubtes que puguin 

tenir els músics que s’hagin d’enfrontar a un repertori de dansa. I en tercer lloc, i potser el 
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més important, és conscienciar als músics, sobretot als especialistes en el repertori de 

l’època barroca, de la importància dels coneixements de la dansa per a una interpretació 

correcta i estilísticament apropiada de la música per a dansa. Així com també animar als 

músics a explorar l’estudi de la dansa barroca, ja sigui a través de l’experiència pròpia, com 

amb col·laboracions amb ballarins i ballarines especialitzats. 

 

FONTS DOCUMENTALS 

Per un apropament acurat al que va ser la dansa en temps del rei Lluís XIV de França, es 

compta amb dos tipus de fonts documentals. Per un costat, totes les fonts primàries, que 

comprenen tant els escrits sobre dansa en qualsevol tipus de document privat (com unes 

memòries o fonts epistolars cortesanes) o públic (en impressions i publicacions). Per un 

altre costat, també hi ha nombroses fonts secundàries proporcionades pels estudiosos de la 

dansa barroca, sobretot a partir de la segona meitat del segle XX. 

 

Fonts primàries 

Els materials per estudiar la dansa barroca que provenen de l’època es poden agrupar en 

dos tipus principals: els escrits sobre dansa o les mateixes coreografies. En la primera 

categoria  es poden comptar els tractats sobre dansa de cort i/o teatral, els manuals 

autodidactes sobre dansa que es van publicar durant el segle XVIII, referències sobre dansa 

en els segles XVII i XVIII en les enciclopèdies i publicacions similars, i escrits sobre música 

o teatre que també es poden referir a la dansa. Relacionats amb aquests també es poden 

trobar il·lustracions de balls i danses en particulars. En la segona categoria es troben les 

col·leccions de coreografies de danses de cort (bal) per a una temporada, anomenades 

“recueils”, coreografies publicades per a ocasions especials com aniversaris reials, 

casaments o victòries militars, publicacions de coreografies populars extretes del teatre, 

tractats de dansa que inclouen coreografies, i altres col·leccions de danses, ja siguin 

publicades o manuscrites. 

Si mirem més en detall l’estil francès de dansa,  els llibres d’instrucció que existeixen tots 

daten del 1700 o més tard, i tracten sobre la dansa social, no el ballet. De totes maneres, ja 

que aquest últim va créixer de manera independent al primer, i donat que han sobreviscut 

molt poques evidències sobre el ballet, no es pot fer res més que començar amb les 
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instruccions per a la “belle danse”, o la “danse grave et serieuse”, tal com es coneixia a 

Europa en aquell moment. 

El contingut motor d’aquesta dansa (passos, gestos, figures) no és conegut amb precisió 

fins la publicació de Raoul-Auger Feuillet, el 1700, d’un sistema de signes que permet les 

primeres notacions coreogràfiques. Abans, no hi ha anàlisi abundants, clars i detallats del 

repertori excepte a finals del segle XVI, amb l’Orchésographie de Thoinot Arbeau (1589), això 

suposa un buit de gairebé un segle. Per tant, durant el regnat de Lluís XIV (on va treballar 

un dels més grans productors de música per a dansa, Jean-Baptiste Lully), no es van 

escriure llibres tècnics; la majoria de les fonts sobre els passos de dansa francesos estan 

escrits o bé molt abans de l’arribada de Lully a la cort, o alguns anys després de la seva 

mort. Dels passos de dansa que es practicaven durant la seva vida, només es conserva la 

informació dels diccionaris, com per exemple les entrades de dansa en el diccionari pòstum 

d’Antoine Furetière (1690) semblen haver estat escrites durant els primers anys del grand 

siècle2 o just després. 

Tant la llacuna d’un segle, com la distància que hi ha entre un tractat i un altre és 

considerable.  Per guiar-nos en aquest estudi incert hi ha molt pocs textos escrits durant 

aquest interval –sempre massa succintes i poc clars- d’autors especialitzats3. François de 

Lauze va publicar, el 1623, l’Apologie de la Danse; que incloïa una llarga descripció dels passos 

suaus i plens de gràcia que coneixia, però no hi ha cap referència als compassos ni a la 

música4; i Marin Mersenne, en la seva Harmonie Universelle de 1636, conté només la música 

sense els passos, al·lusions ocasionals als contemporanis, i alguns Recueils de notacions 

ocasionals. Després d’aquests dos tractats, no se’n coneixen d’altres fins la publicació del 

sistema de notació de Feuillet, el 1700. 

El conjunt de tots aquests documents dóna la impressió d’una evolució començada des de 

temps enrere, però accelerada i amplificada durant el regnat de Lluís XIV, en resposta a les 

exigències creixents dels cerimonials de cort i del ballet. 

                                                             
2 S’anomena grand siècle a un dels períodes més rics de la història de França, que transcorre durant el regnat de 
Lluís XIV. Per extensió, també s’anomena així al segle XVII, ja que és quan el regne francès domina i 
condiciona tota Europa, sobretot en qüestions culturals. 
3 Per a quasi la meitat del període de temps sobre el que es parla, ca. 1620-1770, no hi ha fonts coreogràfiques 

i molt pocs escrits sobre dansa 
4 DE LAUZE, François (1623): Apologie de la danse et la parfaicte méthode de l’enseigner tant aux cavaliers qu’aux 
dames, Paris. En aquesta obra, de Lauze només analitza la suite dels branles, una courant i una gaillarde. La poca 
precisió de la seva redacció, l’absència de tota indicació concernent al ritme dels moviments i la seva relació 
amb la música, limiten molt la part que es pot extreure de la seva obra per a la reconstrucció de les danses en 
aquesta època. 
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De totes maneres, la naturalesa de les transformacions produïdes en l’interval es pot arribar 

a deduir de la comparació i de la consulta d’altres fonts (hi ha gravats i pintures que 

mostren gent ballant durant aquest període, tot i que només suposen pistes del moviment), 

però les seves dates i la manera com han estat realitzades només dóna lloc a conjectures. 

Els manuals que es consulten actualment amb més freqüència són Le Maître a Danser (1725) 

de Pierre Rameau, i The Art of Dancing  (1735) de Kellom Tomlinson. Tot i que en aquests 

no hi ha descripcions del pas de ballet més elaborats que es troben en les danses teatrals 

notades, contenen els resultats dels enormes desenvolupaments en la dansa que van tenir 

lloc durant els anys creatius de Lully, expressats a través dels principis teòrics que s’havien 

formulat abans. 

Aquesta obra de Rameau, amb pràctiques descripcions de passos i de l’entorn de la cort de 

Lluís XIV de França, utilitzat conjuntament amb el llibre de notació de Feuillet, Chorégraphie 

de 1700, ha permès als històrics de dansa reconstruir les danses que es van enregistrar en el 

que s’anomenarà notació Beauchamps-Feuillet a partir el segle XVIII. La preocupació de 

Rameau per a tots els aspectes de la dansa el va conduir a dedicar un capítol del seu llibre a 

la descripció de la cerimònia dels grand bal del rei que, segons va declarar, havia de ser el 

model per a qualsevol esdeveniment similar que es celebrés a qualsevol altre lloc. De totes 

maneres, segons Harris-Warrick5, l’opinió de Rameau d’un ball reial estava idealitzada: no 

és gaire probable que ell mateix tingués l’oportunitat d’assistir a un esdeveniment com 

aquest; però, tot i que el 1725 ja feia deu anys que Lluís XIV havia mort i quaranta-dos que 

també havia mort la reina, Rameau va triar d’establir el seu model de ball en el moment 

passat i romàntic quan la parella reial encara ballava. Per altra banda, algunes de les 

pràctiques que descriu pertanyen més al seu propi temps, la Regència de finals de la dècada 

de 1710 i principis de la de 1720, que al de la cort de Versalles de finals de la dècada de 

1680.  

 

Unes 330 coreografies, entre dansa de saló i teatral, de finals del segle XVII i principis del 

XVIII han sobreviscut tant en fonts impreses (133) com manuscrites (21)6 en el sistema de 

                                                             
5 HARRIS-WARRICK, Rebecca (1986): “Ballroom Dancing at tho Court of Louis XIV” a Early Music 14, nº1 
(febrer, 1986), pàgs. 40-49. 
6 LITTLE, Meredith Ellis; MARSCH, Carol G (1992): La Danse Noble: An Inventory of Dances and Sources. Nova 

York: Broude Brothers Limited, pàgs. 91-139. 
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notació publicada per Raoul-Auger Feuillet7. Totes daten entre el 1700, any de publicació 

de la Chorégraphie, i el 1790. Fins el dia d’avui, només 14 d’aquestes 154  fonts han estat 

reimpreses: Recueil de Danses de Raoul-Auger Feuillet (Paris: 1700);  A Collection of Ballroom 

Dances, d’Isaac (Londres: 1706 ); The Union, a New Dance,  també d’Isaac (Londres: 1707); 

New Collection of Dances, d’Anthony L’Abbé (Londres, ca. 1725); Principes de Chorégraphie, de 

Magny (Paris, 1765);   Traité sur l’Art de la Danse, de Malpied (Paris, ca. 1790);  1700 Recueil, 

de Louis Pécour (Paris, 1700); 1704 Recueil,  també de Louis Pécour (Paris, 1704); An Essay 

for the further Improvement of  Dancing; d’Ebenezer Pemberton (Londres, 1711); Abbrégé de la 

nouvelle Méthode dans l’art d’ecrire ou de tracer toutes sortes de danses de ville, de Pierre Rameau 

(Paris, 1725); Rechtschaffener Tanzmeister, de Gottfried Taubert (Leipzig, 1717); The Art of 

Dancing, de Kellom Tomlinson (Londres, 1735); i Six Dances, també de Kellom Tomlinson 

(Londres, 1720).  

Les fonts notades sobre dansa encaixen en tres grups principals, segons Wendy Hilton8: les 

danses à deux, de dansa social, que normalment es composaven a partir d’una melodia d’una 

obra teatral; les danses teatrals, on hi apareixien també el títol de l’obra que la qual formava 

part i, a vegades, els noms dels intèrprets; i les danses sobre les que no s’inclou ni títol ni 

cap altre informació. En aquest últim cas, no és possible distingir entre una dansa social o 

teatral, a menys que la partitura contingui alguns dels elaborats pas de ballet que es feien 

servir només en les danses teatrals. Amb l’excepció del Ballet de neuf danseurs de Feuillet, les 

danses teatrals eren solos per a un home o una dona, o entrées à deux per a home i dona, 

per a dos homes o per a dues dones. 

Les danses à deux socials coreografiades per a la societat aristòcrata es dissenyaven per ser 

ballades per només una parella a l’hora, en estricte ordre de procedència i rang social. 

Danses teatrals comparativament més complexes es coreografiaven a partir del mateix 

vocabulari de passos bàsics.  

La majoria de les coreografies van ser composades per Louis Pécour (1653-1729), qui va 

succeir a Pierre Beauchamps a l’Académie Royale de Musique després de la mort de Lully el 

1687. La majoria de les danses existents es van coreografiar per a revivals de les obres de 

Lully o com una versió de saló, danses à deux, per a la societat aristocràtica: en aquell 

                                                             
7 FEUILLET, Raoul-Anger (1700): Choréographie ou l’Art de décrire la danse. Paris. Edició de 2004. Bologna: 

Arnaldo Forni Editore.  
8 HILTON, Wendy (1986): “Dances to Music by Jean-Baptiste Lully” a Early Music 14, nº1 (febrer 1986), 
pàgs. 50-63. 
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moment la dansa de saló i la dansa teatral compartien els mateixos passos bàsics i la 

mateixa tècnica. 

Pel que fa a la tipologia de les danses, la totalitat de coreografies separades que es 

conserven, inclouen 28 bourrées, 26 rigaudons, 24 sarabandes, 22 menuets, 17 passepieds, 17 

chaconnes o passacailles, 15 loures, 1 gavotte, 12 forlanes, 13 canaries, 5 gaillardes, 5 courantes, 4 

hornpipes, 2 pavanes i moltes i variades entrées. Cada coreografia és diferent de totes les altres, 

tant en passos com en patrons espacials. Malauradament, totes daten del 1700 en endavant, 

per tant, només queden insinuacions i marques de passos petjades pels anys precedents al 

1700. 

 

 

Fonts secundàries 

La recuperació de l’interès en l’estudi de la música antiga ha donat lloc a llibres i articles 

publicats al respecte, que presenten informació sobre els passos de la dansa, sobretot el 

Dance of Court and Theater de Wendy Hilton9. Altres llibres tracten, amb diversos nivells 

d’èxit, de generalitzar sobre els passos de dansa barroca o coreografies i la seva influència 

en la interpretació de la música barroca. Igualment, tot el material publicat amb l’objectiu 

d’explicar als músics els passos bàsics de la dansa barroca s’han basat en fonts escrites, 

                                                             
9 HILTON, Wendy (1981): Dance of Court and Theater, the French Noble Style, 1690-1725. Princeton: Princeton 

Book Co. 
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utilitzant la notació de la dansa i gravats de fonts originals per a la seva il·lustració. 

Aquestes fonts tenen clares limitacions. El músic-lector ha d’utilitzar la seva imaginació per 

visualitzar la paraula escrita o aprendre el llenguatge complex dels símbols de la notació de 

la dansa. Ambdós estan subjectes a errors en la interpretació. Les il·lustracions originals 

ajuden, però no poden mostrar el moviment que té lloc al mateix temps (que la música i la 

notació). El coneixement dels elements necessaris pel moviment del cos, que es donen per 

fets i sabuts en els cas dels ballarins, és sovint molt llunyà en el cas del músic. Aquests 

coneixements no estan presents en el currículum formatiu de l’intèrpret musical, que sovint 

té una posició molt més estàtica físicament. 

Els pioners en la reconstrucció de la dansa han treballat sols i de manera virtual enmig 

d’una aparentment vasta gamma de fonts.  Dances of England and France, 1450-160010 i Dances 

of Spain and Italy, 1400-160011 de Mabel Dolmetsch; i Some Historical Dances12, More Historical 

Dances13 i Advanced Historical Dances14de Melusine Wood, van ser durant anys les úniques 

obres de reconstruccions disponibles. Melusine Wood va ser la professora de Mary 

Skeaping i Belinda Quirey, qui es convertiria en la major influència de Wendy Hilton.  

A Alemanya, Karl-Heinz Taubert va escriure Höfische Tänze, Ihre Geschichte und Coreographie15 

que ofereix reconstruccions de 12 de les coreografies més fàcils de fonts autèntiques, amb 

il·lustracions, instruccions clares, comentaris sobre la percepció de la història de cada tipus 

de dansa, 47 reproduccions d’obres d’art que mostren dansa, i uns arranjaments musicals en 

un llibret separat.  

El llibre de Wendy Hilton, Dance of Court and Theater, The French Noble Style 1690-172516 ha 

establert un nou estàndard per l’anàlisi dels detalls en l’estil de la dansa històrica. El llibre és 

un manual de tècnica en ell mateix, ja que es discuteixen no només els passos, sinó també la 

seva diferent interpretació en diferents contextos, separant l’estil diferent de la dansa de 

saló o social a la dansa teatral. Tot el treball de recerca en la reconstrucció posterior es 

veurà influenciat per aquest llibre. 

                                                             
10 DOLMETSCH, Mabel (1949): Dances of England and France, 1450-1600. Londres: Routledge and Paul. 
11 DOLMETSCH, Mabel (1954): Dances of Spain and Italy, 1400-1600. Londres: Da Capo. 
12 WOOD, Melusine (1952): Some Historical Dances (Twelfth to Nineteenth Century) Theim Manner of Performance and 

Their Place in the Social Life of the Time. Londres: Imperial Society of Dancing,  C.W.Beaumont. 
13 WOOD, Melusine (1956) : More Historical Dances. Londres: Imperial Society of Dancing, C.W. Beaumont. 
14 WOOD, Melusine (1960): Advanced Historical Dances. Londres: Imperial Society of Teachers of Dancing, 

C.W. Beaumont. 
15 TAUBERT, Karl-Heinz (1968): Höfische Tänze, Ihre Geschichte und Coreographie. Mainz: Schott. 
16 HILTON, Wendy (1981): Dance of Court and Theater, the French Noble Style, 1690-1725. Princeton: Princeton 

Book Co. 
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En un següent estadi, des de que Hilton va explorar les fonts angleses i franceses pel seu 

estudi, segur que es pot afegir informació sobre la dansa a la cort francesa en diversos 

llibres en llengua francesa de principis del segle XVIII. La dissertació d’Angelica Gerbes 

“Gottfried Taubert on Social and Theatrical Dance of the Early Eighteenth Century”17 

proveeix una bona introducció en aquest tema, incloent alguns aspectes de tècnica del 

tractat de 1.176 pàgines de Taubert18, i una traducció dels 96 detallats títols dels capítols. 

Dos investigadores que han partit de la base assentada per Hilton són Anne Witherell i 

Carol Marsh. La dissertació de Witherell “Louis Pécour’s 1700 Recueil de dances”19 analitza 

nou danses socials de la cort francesa en un detall exhaustiu, descrivint frase per frase el 

que els ballarins fan en l’espai en relació recíproca amb la música. I la dissertació de Marsh 

“French Court Dance in England, 1706-1740: a Study of the Sources”20 està bàsicament 

relacionada amb els problemes bibliogràfics de les fonts angleses sobre la dansa de cort 

francesa. Però també conté anàlisi de les unitats de passos interpretats de manera diferent a 

Anglaterra i França, i tracta d’establir una base tècnica per a un estil “anglès” de la dansa 

francesa, un tòpic explorat, però no exhaustiu, en el treball de Hilton. 

L’opinió d’Ingrid Brainard gaudeix de la mateixa autoritat que la de Wendy Hilton. En el 

seu llibre, The Art of Courtly Dancing in the Early Renaissance21, conté la primera descripció 

totalment documentada dels tipus de passos utilitzats en les danses de cort del segle XV, i 

les reconstruccions de l’autora de nou coreografies i la seva música, amb una àmplia 

bibliografia i una llista de fonts. També va publicar una secció sobre la teoria de la dansa, 

relacionada amb l’estètica, el concepte de mesure, la utilització de l’espai i els patrons d’espai, 

i altres matèries no explícites en la notació. 

Les notacions estan publicades meticulosament i catalogades en dues publicacions: el 

Catalogue Raisonné des Chorégraphies Françaises en Notation Feuillet de Francine Lancelot22 i La 

Dance Noble: An Inventory of Dances and Sources de Meredith Ellis Little i Carol Marsh23. 

                                                             
17 GERBES, Angelika (1972): Gottfried Taubert on Social and Theatrical Dance of the Early Eighteenth Century. Ohio 
State University. 
18 TAUBERT, Gottfried (1717).  Rechtschaffener Tanzmeister. Leipzig. Leipzig: Zentral Antiquariat, 1976 

(Documenta choreologica, 22). 
19 WITHERELL, Anne Louise (1980): Louis Pécour 1700, Recueil de Danses. California: Standford University 
20 MARCH, Carol (1985): French Court Dance in England, 1706-1740: a Study of Sources. University of New York. 
21 BRAINARD, Ingrid (1981): The Art of Courtly Dancing in the Early Renaissance. Cambridge: Ams Press 
Inc. 
22 LANCELOT, Francine [coord.] (1996): La Belle Dance: Catalogue Raisonné des Chorégraphies Françaises en 

Notation Feuillet. Paris: Van Dieren Éditeur. 
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Els materials de referència general més actualitzats i accessibles no són del camp de la 

dansa, sinó de la música, com The New Grove Diccionary of Music and Musicians24. Dues altres 

referències més antigues, una en alemany i l’altra en italià, encara resulten útils: Musik in 

Geschichte un Gegenwart25; i La Enciclopedia dello spettacolo26, que té a veure amb els temes teatrals 

de tot tipus (drama, música, dansa, cinema i vestuari) i també té articles sobre la història de 

la dansa. 

Deixant de banda aquestes obres de caràcter més general, una altra obra de consulta 

imprescindible, compilada per Meredith Little i Carol Marsh, llista les 325 coreografies 

existents de la dansa de cort francesa del segle XVIII i les seves fonts publicades i 

manuscrites, amb citacions bibliogràfiques de les fonts i referències creuades dels ítems 

d’interès com els ballarins, coreògrafs, compositors, editors, dates i títols de danses27. En la 

mateixa línia, la dissertació de Carol Marsh, French Court Dance in England, 1706-1740: a Study 

of the Sources28, resol problemes difícils de la història de la publicació en la primera meitat del 

segle XVIII, especialment la qüestió dels materials, reimpressions i noves edicions de 

dances en notació Feuillet publicades a Anglaterra durant aquest període. 

 

Molts llibres sobre dansa són difícils de localitzar perquè estan integrats en col·leccions de 

música o teatre. La millor manera per accedir a aquest tipus d’articles són els reculls 

bibliogràfics que es troben a Performing Arts Collections. An International Handbook (CNRS, 

Paris, 1960) i Theatre and Performing Arts Collections, editat per Louis A. Rachow29. Alguns dels 

tractats de dansa en col·leccions musicals estan mencionats en el Répertoire internationale des 

sources musicales, Sèries Bm Vol. VI30. 

 

                                                                                                                                                                                   
23 LITTLE, Meredith Ellis & MARSH, Carol G.(1992): La Danse Noble: An Inventory of Dances and Sources. 

Williamstown, Nova York: Broude Brothers Ltd. 
24 SADIE, Stanley; i TYRELL, John (2001): The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Londres: 
Macmillan. 
25 FINSCHER, Ludwig [ed.] (1994-2007): Geschichte un Gegenwart.  16 volums. Kassel: Bärenreiter-Verlags.  
26 D’AMICO, Silvio [ed.] (1954-1966): Enciclopedia dello spettacolo. 11 volums. Roma: Le Maschere. 
27 LITTLE, Meredith Ellis; MARSCH, Carol G (1992): La Danse Noble: An Inventory of Dances and Sources. 

Williamstown, Nova York: Broude Brothers Ltd. 
28 MARCH, Carol (1985): French Court Dance in England, 1706-1740: a Study of Sources. University of New York. 
29 RACHOW, Louis A. [ed.] (1981): “Theater anf Performing Arts Collections” a Special Collections, vol.1 nº1, 
Nova York. 
30 LESURE, François [ed.] (1971): Répertoire internationale des sources musicales. Sèries Bm, volum 6. Munich, 

Duisberg. 
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ESTAT DE LA QÜESTIÓ  

El revival de la música barroca entre els anys 1960 i 1970 va empènyer un interès renovat 

en els estils de dansa dels segles XVII i XVIII. Mentre unes 300 d’aquestes danses s’han 

conservat en la notació Beauchamps-Feuillet, no va ser fins a mitjans del segle XX que va 

començar l’estudi acadèmic desxifrant la notació i reconstruint danses.  

Potser la més coneguda entre aquests pioners va ser la britànica Melusine Wood, qui va 

publicar varis llibres sobre dansa històrica en els anys 1950s. Wood va passar la seva recerca 

a la seva alumna Belinda Quirey i també a la coreògrafa i ballarina de la companyia Pavlova 

Mary Skeaping (1902-1984). Aquesta última va arribar a ser coneguda per les seves 

reconstruccions de ballets barrocs per la London’s Ballet for All Company durant els anys 

60. 

Les figures més importants de la segona generació en la recerca de la dansa històrica 

inclouen Shirley Wynne i el seu Baroque Dance Ensemble que es va fundar a Ohio State 

University a començaments dels anys 70, i Wendy Hilton (1931-2002), una estudiant de 

Belinda Quirey que va completar la eina de Melusine Wood en la seva recerca de fonts 

originals.  

Shirley Wynne va néixer a Portland, Oregon (USA), i va estudiar dansa moderna i 

coreografia al Mills College, Oakland, Califòrnia. El 1967 es va doctorar en declamació i 

teatre a la universitat de l’estat d’Ohio amb una dissertació sobre la dansa a Anglaterra a 

principis del segle XVIII.  Examinant Feuillet i altres fonts des d’un punt de vista acadèmic, 

finalment va col·laborar amb el professor Alan Curtis de la universitat de Califòrnia, 

Berkeley, per recrear les danses del Pigmalion de J.Ph.Rameau, el 1969.  

La posició de Wynne és el que ella anomena la dansa “expressiva” del teatre, un tipus de 

dansa molt utilitzat en el ballet francès i en l’òpera pels intèrprets professionals. El seu èxit 

en la renovació depèn de la imaginació creativa del coreògraf modern. La feina de Wynne 

es concentra particularment en la creació d’un sentiment o afecte, utilitzant gestos dels 

braços i moviments del tors i del cap que no es permetien en el tipus de dansa més formal. 

Wendy Hilton va néixer a Londres i va seguir una carrera professional de ballet fins el seu 

interès en la dansa anterior al segle XIX va ser despertat per la feina d’una de les pioneres 

estudioses de la dansa, Melusine Wood, tal com va interpretar Belinda Quirey a finals dels 

anys 1950s. Hilton va fer les seves pròpies investigacions durant la dècada següent, i el 1968 
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va arribar a Nova York amb la invitació de Rosalyn Tureck per participar en la 

International Bach Society en el Lincoln Center. Resident a Nova york des del 1969, està a 

la facultat de música al Douglas College (Rutgers University) i a la Juilliard School en les 

divisions de drama i dansa. 

Hilton creia que la recreació de la dansa social 

francesa i la dansa teatral formal ha de començar 

per una comprensió de les fonts franceses 

d’informació de principis del segle XVIII. Hi 

havia un estil francès oficial, els preceptes i els 

moviments del qual estaven autoritzats i 

reforçats per l’Académie Royale de Danse; 

aquest estil està descrit amb molta cura per 

Pierre Rameau a Le Maître à danser (1725) i notat 

en les danses escrites per R.A. Feuillet i altres 

francesos. Hilton va estudiar aquestes fonts durant 15 anys, analitzant-les en termes dels 

ideals de moviment de la cultura francesa. Els resultats es poden veure en la seva pròpia 

dansa: lleugera, però amb un portament central fort i estable; una tècnica disfressada d’una 

interpretació sense esforços perfectament d’acord amb la música. En les seves classes es va 

concentrar en desenvolupar l’ortodòxia de l’estil francès de Rameau, mantenint la precisió 

dels passos i de la posició del cos. 

Catherine Turocy va començar els seus estudis en dansa barroca el 1971 com a alumna de 

Shirley Wynne. Va fundar la New Yok Baroque Dance Company 

(http://www.nybaroquedance.org) el 1976 amb Ann Jacoby, i la companyia ha estat des 

d’aleshores fent gires internacionals.  

El 1973, Francine Lancelot (1929-2003), historicista de la dansa francesa, va començar els 

seus estudis formals en etnomusicologia, fet que la va portar més tard a la recerca de les 

formes tradicionals de la dansa francesa i també cap a la dansa renaixentista i barroca. El 

1980, com a resposta a la invitació del ministre de cultura francès, va fundar la companyia 

de dansa barroca Ris et Danceries. Des de que la companyia es va dissoldre cap a l’any 1993, 

els coreògrafs de la companyia han continuat el seu treball. Béatrice Massin amb la seva 

companyia Fêtes Galantes, i Marie Geneviève Massé amb la seva companyia l’Eventail. 

 

http://www.nybaroquedance.org/
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1. CAP A LA BELLE DANSE 

L’arte che di natura 
Imitò scaltra a l’orme, e la possanza, 

Tanto per te s’avanza, 
Che fatta gran maestra, 

Al’istessa Natura insegna, e addi 
Come sia vaga, e destra, 

Et ecco ella abbellita, 
Che imitata dal’arte, hor l’arte imita 

Artifici felice, arte felice, 
Hor’imitata, e danzi imitratrice. 

 

Cesare Negri, Nuove Inventioni di Balli, 160431 

 

Les grans innovacions en la dansa en el segle XVII es van originar a la cort francesa de 

Lluís XIV, i és aquí on es poden veure els primers trets estilístics que la configuren com 

antecessora del ballet clàssic. La mateixa tècnica de base es feia servir tan per 

esdeveniments socials, com per la dansa teatral en els ballets de cour i en els teatres públics. 

L’estil de dansa es coneix pels estudiosos com French Noble Style o Belle Danse. 

La belle danse és una marxa per l’espai, ja sigui en línia recta o curva. És per això que la 

notació Beauchamps-Feuillet es basa en aquesta marxa. Aquesta marxa es sofistica posant 

la punta dels peus en-dehors, permet anar cap endavant, enrere i cap els costats amb fluïdesa i 

agilitat. Tal com diuen els tractats, es pretén que la dansa evolucioni de manera molt 

natural, com el marxar, i és la primera vegada que es coordinen els moviments dels braços 

amb els de les cames de manera natural.  Aquesta marxa esdevindrà musical, establint una 

relació entre els passos i els compassos32.  

La dansa és un art d’ocupar l’espai. El producte final és el moviment, una fluïdesa constant 

d’unes sèries de postures, mentre el ballarí es mou d’una part de la sala cap a una altra. 

Només una forma de dansa explicada geomètricament, amb l’accent a la línia i a la forma 

                                                             
31 NEGRI, Cesare (1604): Nuove Inventioni di Balli. Milà: Girolamo Bordone, pàg. iv. 
32 El primer temps d’un compàs sempre serà en élevé, i això troba la seva lògica en la connexió del ballarí 
entre el cel i la terra, fet lògic ja que Lluís XIV era el representant de Déu a la terra, per això es comença a 
elevar  la dansa. 
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arquitectònica, es prestaria a un concepte d’un tipus d’escriptura jeroglífic. Bonnet, per 

exemple, afirma:  

Els egipcis...que utilitzaven jeroglífics d’acció per a les seves danses, els 

caracters els quals semblen haver estat imitats pel mestre de dansa, 

Feuillet, en el seu tractat Chorégraphie, publicat a Paris en 170033. 

 

 

1.1 ELS ORÍGENS DE LA BELLE DANSE  

Bonnet diu que “els egipcis van ser els primers religiosos que expressaven els misteris de la 

seva religió a través de danses figurades”. I afegeix que “els grecs eren millors que els 

egipcis en aquests aspecte” i “els romans els imitaven i incloïen danses en les celebracions  

de les seves festivitats”34. Els grecs de l’antiguitat també inventaven; es creia que era 

mitjançant aquesta “dansa militar...que es feien amb el so de la flauta, que es convertien en 

invencibles”35. La dansa cerimonial també es contemplava en la Grècia clàssica, i la seva 

imitació en temps del Renaixement va ser la base tradicional de la dansa de cort de Lluís 

XIV.  

Bressol del renaixement humanista, les corts principesques juguen a Itàlia un rol privilegiat. 

Als mecenes els hi agrada envoltar-se d’artistes susceptibles d’organitzar per a ells 

sumptuoses festes que conjuguen poesia, música, arquitectura, pintura i escultura. Així, no 

és sorprenent descobrir a principis del segle XV a Ferrara, al servei dels Este, un dels 

primers coreògrafs en el sentit modern del terme. Domenico da Piacenza, anomenat pels 

seus alumnes el “rei del seu art”, no només organitzava nombroses danses, sinó que escriu 

un tractat De Arte saltendi et Choreas ducendi. En aquest manuscrit, conservat a la Bibliotèque 

Nationale de França, exposa una tècnica en la qual els fonaments són sense dubte anteriors, 

però igualment en la seva pròpia estètica; posa problemes essencials de la delimitació de 

l’espai, de la relació amb la música, de l’expressió i de l’elevació. 

                                                             
33 BONET, Jacques (1723): Histoire Générale de la danse sacrée et profane. Paris, d’Houry fils. Reedició 1969: 
Ginebra, Slatkine Reprints. Pàg. 6: Les Egypiens...firent de leurs Danses de hiéroglifes d’action, dont les caracteres semblent 
avoir été imitez dans le Traité de la Chorégraphie de Feuillet, Maistre de Danse, imprimí à Paris en 1700. 
34 BONET, Jacques (1723): Histoire Générale de la danse sacrée et profane. Paris, d’Houry fils. Reedició 1969: 
Ginebra, Slatkine Reprints. Pàgs. xii-xiii: Les Egyptiens sont les premiers...dont les Prêtres ayent exprimé par des danses 
caractèrisées les Mysteres de leur Religion; les Grecs ont encheri sur eux en ce point; les Romains les ont imitez, en faissant entrer 
les danses dans la célébration de leurs Fêtes . 
35 Ibid., pàgs. xxv-xxvi: danse Militaire...qui se practiquoit au son de la flute, danse...par laquelle ils s’étoient rendus 
invencibles. 
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A la seva escola es forma Guglielmo Ebreo. Molt apreciat, és cridat a Bolonya, a Florència, 

a Nàpols, a Venècia, on l’emperador Maximilià el fa cavaller. Al duc de Milà, Galeazzo 

Sforza, li dedica el seu tractat De Pratica seu arte tripudii en el que defineix la seva concepció 

mística de la dansa, descriu més de cinquanta-quatre basses-danses o balli, i utilitza per 

primera vegada el terme ballecto er designar una creació de ritmes i de passos originals. 

Poeta i lletrat, Antonio Cornazano també rendeix homenatge a Domenico da Piacenza. 

Familiar dels Sforza, dels Este i del condottiero venecià Bartolomeo Colleoni, deixa un Libro 

sull’arte del danzare que, menys ampli en el seu disseny i menys personal, contribueix de 

manera remarcable a la definició d’aquest art. 

En el transcurs del segle XV, el vocabulari dels passos no deixa d’enriquir-se; 

paral·lelament, la dansa tracta d’expressar sentiments i situacions. El procés de complexitat 

gradual de la dansa es va accelerar. Les danses d’aquesta època estaven subjectes a una gran 

quantitat de regles en els seus passos i evolucions i es dividien en “danses baixes” i “danses 

altes”. Les “danses altes” eren les que tenien salts i aixecaments de cames; i les “baixes”, 

bassa danza, eren lliscades, sense separar els peus de terra, a no ser que fos d’una manera 

pràcticament impreceptible, greu i noble. Les regles eren molt precises en quant al 

moviment del bust, cap i braços.  

Les danses rebudes de la tradició francesa antiga –particularment els branles36, el rol del qual 

seguirà sent important durant la primera meitat del segle XVII- utilitzen unitats de 

moviment de durada variable, però generalment llarga, sobre un número de pulsacions 

musicals que poden anar de deu a vuit. En els branles ordinaris, es va repetint un 

agrupament motor, sempre semblant, però amb algunes ornamentacions. Cada branle té el 

seu agrupament motor original que el caracteritza.  

Seduïts pel refinament i el fast que regnaven en la península, els francesos, coetanis de 

Carles VIII i de Lluís XII, es van enlluernar per la diversitat i l’harmonia de les danses 

organitzades en el seu honor. Malgrat les guerres, Francesc I atreu a la seva cort nombrosos 

artistes italians. Aquesta penetració es veurà facilitada pel casament del seu fill amb la 

florentina Caterina de Mèdicis, que està entregada a la composició coreogràfica i confia els 

seus fills als mestres de dansa vinguts d’Itàlia. Mentre que les entrées reials, com la d’Enric II 

a Rouen el 1550, permeten grans desfilades de carruatges al·legòrics, de jocs d’amazones i 

de gladiadors antics, els infants reials, els futurs Francesc II, Carles IX i Enric III, cobreixen 

d’honor a Pompeu Diobono i Virgilio Bracesco, que van saber desenvolupar el seu gust per 

                                                             
36 Els branles eren unes danses grupals que es ballaven en cercle seguint patrons establerts de passos. 
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a la dansa. Durant les noces de Margarida de Valois, germana del rei de França, amb Enric 

de Navarra, futur Enric IV, els prínceps van ballar al Louvre, el 20 d’agost de 1572, el ballet 

de la Défense du Paradis, en el context de l’efímera reconciliació entre protestants i catòlics. El 

ballet dansé més conegut del regnat de Carles IX va ser ofert als ambaixadors polonesos el 

1573. Interpretat per setze dames que representaven les províncies franceses, aquest ballet 

no narratiu demostra el grau d’evolució que va arribar a tenir l’anomenada dansa “figurée”, 

comportant figures dissenyades en el terra pels passos. 

Mentre a Itàlia, el cenacle Bardi s’apropa cada cop més a l’elaboració d’un nou gènere líric; 

a França, la influència dels poetes de la Plèiade afavorien el triomf del ballet de cour. Aquests 

hi van veure el mitjà per ressuscitar la tragèdia antiga. Des del 1571, Antoine de Baïf va 

fundar amb el músic Thibaut de Courville, sota el patronatge del rei, la primera Acadèmia 

de música i de poesia. Courville s’interessa per a la dansa: busca traduir plàsticament, a 

través del cos del ballarí, els ritmes de la mètrica grega, per aconseguir la unió ideal de la 

poesia, de la música i de la dansa.  

El 1577, la troupe de comediants venecians, els Gelosi, arriba a França invitats per Enric III. 

Hereus de la llarga tradició mímica de la commedia dell’arte, representen L’Aminta de Tasso. 

L’onada d’aquest gènere serveix d’emblema a tot el jove ballet de cour d’una frescor galant. 

Així es reuneixen els elements principals d’aquests ballets: la dansa figurée, és a dir, amb 

diverses figures lineals simbòliques d’evolucions concertades, acompanyades d’una música 

apropiada, abstreta o expressant un tema poètic interpretat pels ballarins amb un fast 

inhabitual. 

A França persisteix només el gust per a la dansa, il·lustrat per nombroses mascarades més o 

menys improvisades. Des de 1581 a 1610 se’n compten més de vuit centes. 

En aquest moment, les danses de bal i les del ballet són diferents. El tractat de Thoinot 

Arbeau, Orchésographie, publicat el 1588, es dirigeix només als ballarins de bal. En els ballets, 

les evolucions geomètriques segueixen un traçat en el terra que s’alterna amb acrobàcies, 

piràmides humanes i pantomimes més o menys improvisades. 

Aquesta complicació creixent del moviment en aquest gust per a les combinacions 

múltiples té el corol·lari d’una disminució del sentiment global i de la costum col·lectiva, a 

benefici d’una coneixença analítica més penetrant.  
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Disposicions de grup i figures 

Els canvis són també considerables en temes de disposicions de grup i evolucions per 

l’espai. En aquest aspecte, s’ha de tenir en compte en primer lloc la preponderància de la 

dansa per parelles sobre la dansa col·lectiva. 

En els primers anys del regnat de Lluís XIV, Dumanoir, Bruslard, Lulli, Mayeux escriuen 

encara suites de sis branles, idèntics o anàlogues a aquelles que Mersenne havia descrit en 

1636. També en composen només de quatre branles37 . Que aquestes suites fossin destinades 

a la dansa i no a la simple audició, la seva menció en els reculls de melodies de ball, i la 

presència després de cadascuna d’elles de la indicació: “1º courante...2º courante, etc” és 

suficient per a provar-ho. Si quedés algun dubte, el testimoni de de Pure el 1668 el dissipa:  

 “El Branle demana més energia, i sembla ser més apropiat pels homes 

que per les dones. Com que és una mica més renyit pel primer, que és 

contingut i seriós, ha estat, tot i així adoptat pel segon, on només es salta, 

i pel tercer, on sempre es corre; i la gavotte permet ben aviat la gravetat 

que es pot trobar en els uns i en els altres, i compromet a ambdós sexes a 

agitacions vigoroses”38 

 

A finals del segle XVII, el branle s’ha convertit en la dansa grupal inicial de tots els balls, 

com a reminiscència d’èpoques anteriors. Els autors reserven tots els esforços a les danses à 

deux: courantes i menuets, sense prejudici de les pavanes, chaconnes, forlanes, i sobretot de les 

entrées de ballet, per a una parella o per a un grup reduït de ballarins. 

Un altre fet major va ser la importància que va adquirir la figura en el repertori de ball. Les 

danses col·lectives de la més antiga tradició francesa no es prestaven gaire bé a la figura, 

durant molt de temps van mantenir una cohesió estreta entre els participants.   

                                                             
37 el Recueil Véron  de la Bibliotèque National de France, a Paris, conté una suite de Dumanoir datada del 1662 
(fol. 22 v.) construïda així: “Bransle. Gay. A mener. Double. De Montirandé. Gavotte”. De les suites de 
Bruslard (1664, fol. 28 r.), Lulli (1665, fol. 32 v.), Dumanoir (s.d. fol. 50 v.) tenen els mateixos sis termes en 
ordre diferent (el branle double i el branle de Montirandé segueixen a la gavotte). D’altres, de Dumanoir (1661, fol. 
18 v., i 1666, fol. 43 v.), Mayeux (1663, fol. 24 v .,i 1666, fol. 44 v.) només tenen els quatre termes que evocarà 
Michel de Pure: “Bransle. Gay. A mener. Gavotte”. La mateixa suite de quatre termes per a Lulli en la Suite des 
danses pour les violons et hautbois de Philidor l’aîné (1699). 
38 DE PURE, (L’Abbé) Michel de (1668): Idée des spectacles anciens et nouveaux. Paris: Michel Brunet, pàg. 278: Le 

branle veut plus de gayeté, et semble être plus proper pour les homes que pour les femmes. Car s’il est un peu gourmandé par le 

premier, qui est grave et sérieux, il est aussi-tost emporté par le second où l’on ne fait que sauter, et par le troisième où l’on court 

toûjours; et la gavotte débauche bien-tost toute la gravité qui peut se trouver dans les uns ou dans les autres, et engage l’un et 

l’autre sexe à des agitations et à des secousses tout autrement vigoureuses. 
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Les danses per a parella podien, en principi, utilitzar l’espai de manera més lliure.  Ja fos per 

un petit número de branles, com a precedent de la posterior utilització de l’espai, comencen 

a trencar la formació habitual, tals com el branle de la Haye, o en branle de Moutarde. Exemples 

com aquests ja mostren estar anunciant un nou gust en matèria d’utilització de l’espai. 

No sembla, per tant, que l’experiència dels dispositius i dels desplaçaments, tal i com es 

manifesta en la dansa de bal de finals del segle XVII, s’expliqui per una evolució només de 

la pràctica recreativa. Revela també un art d’entesos, que s’ha elaborat sobretot en el ballet. 

 

El ballet de cour ha estat concebut durant molt de temps posat els espectadors al mateix 

nivell que els ballarins, o sobre graderies més elevades, de manera que l’espai reservat per a 

la dansa se’ls hi apareix com un plànol horitzontal elevat en el qual la repartició dels 

executants materialitza els dissenys. Les figures que es realitzen d’aquesta manera són un 

element capital de l’espectacle. En una època en la que aquestes figures encara no 

interessen a la dansa dels salons, tenen lloc entre vestuaris, maquinària, els passos i els 

gestos, la música i el cant, per donar al ballet la seva harmonia plàstica i la seva significació. 

El Père Ménestrier les caracteritza perfectament quan escriu que:  

“les figures són les diverses posicions dels ballarins, que ballen de cara, 

dos contra dos, en cercle, en formació de quadrat, en creu, en serp, 

creuant-se sobre una línia, en evolució, perseguint-se, fugint, entrellaçant-

se els uns amb els altres”
 39

 

Més endavant diu: “les figures arbitràries són les diverses situacions que adopten els 

ballarins en les entrées segons el número de persones que hi participen”40. 

Les dues definicions, però, posen més èmfasi en la distribució espaial, que en els 

desplaçaments. Alguns estan implícits, però no sembla ser que sigui el que atreu l’atenció 

principalment. Els exemples gràfics amb els que Père Ménestrier il·lustre les seves paraules 

ho confirmen. 

 

                                                             
39 MÉNESTRIER, (Le R. Père) Claude François(1687): Des ballets anciens et modernes selon les regles des théàtre. 

Paris, Guignard; pàg. 158: les figures sont les diverses dispositions des danseurs, qui dansent de front, dos contre dos, en rond, 

en quarré, en croix, en sautoir, en croissant sur une ligne, en évolution, en se porsuivant, en fuyant, en s’entrelassant les  uns dans 

les autres. 
40 Ídem, pàg. 177: les figures arbitraires sont les diverses situations que prenent les danseurs dans les entrées selon le nombre des 
personnes qui dansent. 
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Partint d’una preocupació decorativa , aquesta 

recerca de noves formes s’inscriu en un pla que 

troba de manera natural alguna inspiració en els 

sabers més antics amb els que està emparentada: el 

disseny i l’escriptura. Materialitzar les lletres per la disposició o el desplaçament dels 

ballarins és d’ús corrent al segle XVII. El 1608, el ballet des Falots en el qual hi va prendre 

part el futur Lluís XIII, contenia tres figures que dibuixaven respectivament una H, una O i 

una L41. El 1610, en el Ballet de M. de Vendosme, dotze nimfes van fer aparèixer les lletres que 

composaven el nom de la màgica Alcine42. El 1667, pel casament del duc de Parme amb 

Maria d’Este, la primera de les cinc entrées del ballet à l’italienne “va fer de cinc colors de la 

figura, que formava el nom de la princesa Maria”43. De tant en tant,  la mateixa pràctica es 

converteix en un pretext per a dissenys de fantasia: en el ballet de M. de Vendosme dotze 

cavallers encantats representen “l’alfabet dels antics druides”44. S’han de tenir en compte 

dues exigències importants: el quadrat que imposa la forma de la sala i l’eix que determina, 

a partir d’una de les seves extremitats, el seient del personatge davant el que es ballarà. La 

composició s’ordena seguint aquesta doble exigència.  

Les danses coreografiades a partir de 1700 donen tota una altra impressió de mobilitat que 

les entrées escrites per Père Ménestrier. Els trajectes estan dissenyats amb molta cura, però 

encara tenen regularitat i simetria dominant, una repetició freqüent de dissenys semblants. 

Tot un seguit d’elements constitutius de la forma (trajectes rectilinis, corbats, volutes, 

bucles, etc), mesurats amb precisió per l’encadenament de passos dels ballarins , es fan 

entre ells amb una proporció ben estudiada. 

Tant la dansa de bal com el ballet són cohereves d’aquesta experiència progressivament 

enriquida. En el primer examen d’una de les notacions coreogràfiques establertes entre 

                                                             
41 HÉROARD, J. (1868): Journal. Paris: Firmin-Didot. 2 volums; pàg. 318. 
42 MacGOWAN, Margaret (1963): L’Art du ballet de cour en France, 1581-1643. Paris: CNRS; pàg. 74. 
43 MÉNESTRIER, (Le R. Père) Claude François(1687): Des ballets anciens et modernes selon les regles des théàtre. 
Paris, Guignard; pàg. 177: fut de cinq couleurs de la figure, qui peignoient le nom de la princeses Marie. 
44 MacGOWAN, Margaret (1963): L’Art du ballet de cour en France, 1581-1643. Paris: CNRS; pàg.75 i plantilles 
VI i VII: l’Alphabet des anciês Druides. 

Quatre figures d’una entrée de ballet 

del 1667 (MÉNESTRIER, Des 

ballets anciens et modernes, 1682) 
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1700 i 1715 per Feuillet o Gaudrau, i ignorant les indicacions d l’editor, és impossible 

decidir si es tracta d’una dansa de bal o d’une entrée de ballet per a dos persones. La 

concepció és fonamentalment la mateixa en els dos casos. La diferència només es troba en 

l’elecció dels moviments i el grau de dificultat tècnica. 

 

La interpretació 

La qualitat de l’execució sembla haver anat augmentant, almenys a l’entorn del rei. Lluís 

XIV, fundant l’Académie de Danse el 1662, es queixa ell mateix del nivell insuficient dels 

executants dels que disposa. Quaranta anys més tard, el Mercure, comentant un ball celebrat 

al palau del rei, escriu:  

“Seria difícil trobar a qualsevol ball...tantes persones que ballessin tan bé, 

no només (i dic la veritat) perquè el bon gust regna més a la cort que 

enlloc, i que pot ser difícilment imitat per aquells que no en fan la seva 

residència ordinària o que no hi van sovint, sinó també perquè  és poc 

probable ballar en un lloc tan august, on tothom està tan il·luminat, 

sense estar convençut de que un no s’exposarà a la censura dels que no 

perdonen res”45 

Així, en aquest últim quart de segle XVII on s’arrelen les transformacions que seguiran, els 

especialistes eminents, afavorits amb la confiança reial, tracten de donar a la dansa de cort 

un nou aspecte. La governa un ordre intel·ligent, que s’acomoda malament a la llibertat i a 

l’espontaneïtat. Més que en cap altra època, la dansa és una obra d’art, un instrument 

refinat de l’educació aristocràtica, i un constituent major del cerimonial. 

Entre els passos i la figura, s’estableix un equilibri harmoniós, que es valoritza un per l’altra. 

Tot és objecte de control conscient, tot esta dissenyat per l’apreciació visual, i subordinada 

a una exigència d’estil. La solidesa de la tècnica, la puresa del disseny, la inspiració, fan 

d’aquesta dansa un objecte de valor, on es manifesten l’estètica d’un mitjà limitat, en un 

moment definit de la història. 

Però no s’ha de creure que aquests fossin els caracters de la dansa francesa en general. Els 

models elaborats a Versalles troben alguns imitadors a Paris en una petita part de la 

                                                             
45 Mercure Galant, gener 1708, pàg. 244 a 288: Il seroit difficile de trouver dans aucun bal...autant de personnes qui 
dansassent aussi bien, non seulement (et je dis avec verité) parce que le bon air regne plus à la cour qu’ailleurs, et qu’il peut être 
difficilement imité par ceux qui n’y font as leur séjour ordinaire ou qui n’y viennent pas souvent, mais aussi parce qu’on ne  risque 
guère de danser dans un lieu si auguste, et où l’on est si éclairé, sans être persuadí que l’on ne s’exposera pas à la censure de ceux 
qui ne pardonnent rient. 
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burgesia, a les províncies a les cases de la gent de qualitat. Es mostren a la llarga, sota 

formes molt simplificades, en alguns mitjans populars, sobretot urbans. Per testimoni, 

només cal veure aquesta observació feta pel cavaller de Quincy el 1701, a Rouffach 

(Alsàcia): 

“Vam anar al ball, que es va fer en una sala gran, al mig de la qual hi 

havia una columna, i tots els ballarins i totes les ballarines, cadascú 

agafant a la seva parella de la mà, giraven entorn d’aquest pilar; eren ben 

bé un centenar. Van ballar el menuet; i no feien res més que ballar 

seguint la música”46 

El total d’aquesta audiència devia ser encara més limitada a aquella època. La dansa submisa 

a “justes regles” distingeix i assenyala les persones que han rebut una educació aristocràtica. 

Les “personnes de disctiction” o “personnes de qualité” coneixien també, a part de les 

formes en ús a Versalles i Marly, les varietats de dansa pròpies a la seva província.  

 

 

 

                                                             
46 QUINCY, Chevalier de (1898): Mémoires du chevalier de Quincy, Paris, Renouard. 8 volums. Vol. I, pàg. 141: 

Nous fumes au bal, qui se donnoit dans une grande salle, au milieu de laquelle il y avoit un pilier, et tous les danseurs et toutes 

les danseuses, chacun tenant sa chacune par la main, tournoient autour de ce pilier; ils étoient bien une centaine. Ils dansoient le 

menuet; ils ne faisoient que marcher en cadence. 

Le Bal à la française 

(Almanach Royal, 1682). 
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La dansa i la vida social 

En dues frases del seu Maître à danser, aparegut el 1725, Rameau resumeix molt bé la 

concepció que tenien de la dansa els mestres del segle XVII dels que ha begut:  

“Filla de l’harmonia, ha estat des de sempre per algun motiu part de 

l’educació dels homes. Forma part dels exercicis del cos que serveixen 

per formar la joventut, contribueix a la pompa i la magnificència dels 

espectacles que fan les delícies dels pobles, i algunes vegades als 

divertiments dels més grans prínceps”47. 

De fet, és de tradició ben antiga a França tenir la dansa, l’equitació i les armes, com 

aspectes indispensables per a l’educació d’un aristòcrata. Tal com ho explica el mestre de 

dansa anomenat Saint-Hubert, el 1641: 

“Tothom sap que és necessari per polir a un jove cavaller que aprengui a 

muntar a cavall, a utilitzar les armes i a ballar. El primer augmenta 

l’adreçament del cos, el segon el coratge, i l’altre la gràcia i la 

disposició”48 

Una altra raó més pràctica. El rei adorava la dansa. Era imprescindible que qualsevol 

cortesà que vulgués el seu favor, aprengués a ballar.   

La dansa pròpiament dita, imatge idealitzada de la relació de la cort, s’inscriu en aquesta 

educació general de comportament. És un instrument privilegiat, irremplaçable. El rei dóna 

l’exemple: “no ha deixat mai de dedicar algunes hores durant més de vint o vint-i-dos anys 

a Monsieur de Beauchamps, qui ha tingut l’honor de conduir-lo en aquest noble exercici”49.  

Sota aquestes condicions es comprèn millor la importància que s’atribueix al mestre de 

dansa. La disciplina a la que sotmet als seus alumnes els modela en l’aparença exterior. De 

totes maneres, l’objectiu que es busca està limitat conscientment. Mai és qüestió d’una 

educació profunda amb mires cap a la plenitud de la personalitat i la maduresa del caràcter. 

Es tracta menys de formar l’home, i més de formar l’home de cort. 

                                                             
47 RAMEAU, Pierre (1725): Le maître à danser. Paris: Chez l’auteur, a l’epistre al duc de Retz, pàg. iv: Fille de 

l’harmonie elle est de tout tems entrée pour qualque chose dans l’éducation des hommes. Elle fait partie des exercices du corps qui 

servent à former la jeunesse, elle contribue à la pompe et à la magnificence des spectacles qui font les délices des peuples, et 

quelquefois les amusements des plus grands princes. 
48 SAINT-HUBERT, Nicolas (1641): La Manière de composer et faire réussir les ballets. Paris: Chez François Targa. 

Pàg. 3: Chacun sçait qu’il est nécessaire pour pollir un ieune Gentilhomme qu’il aprene à monter a cheval, à tirer des armes et à 

dancer. Le premier augmentant qualque chose à l’adresse, le second au courage, et l’autre à la grâce et à la disposition. 
49 RAMEAU, Pierre (1725): Le maître à danser. Paris: Chez Rollin Fils. Pàg. 111: ... n’a pas laissé de s’en dérober 
qualques heures pendant plus de vingt à vingt deux ans que Monsieur de Beauchamps a eu l’honneur de le conduiré dans ce noble 
exercice.  
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Un ball té el valor d’una cerimònia més encara que un divertissement. I sobretot en els bals 

serieux, és a dir, en els balls on es presenta en vestit de carrer (vestit francès), per oposició a 

aquells on es fa aparició travestits i emmascarat. El grand bal du roi dóna el to. A la seva 

primera part i principal, només ballen els senyors i les dames designats pel sobirà: “El rei ha 

nomenat les dotze dames que ballaran a Marly, que són: Madame la Duquesa de 

Borgonya...etc.”50; “Mademoiselle de Conty i Mademoiselle d’Armagnac no han estat en 

aquests balls. La Duquesa de Duras ha ballat perquè se li ha ordenat; tot i que se li ha fet 

difícil perquè guardava dol per la mort de son pare”51; “el Rei ha portat fins aquí [a Marly] 

les dames de la cort que ballen i en farà ballar més de les que hi havia renunciat. Vol que 

Madame la Duquesa balli. També fa ballar a alguns cortesans que hi havia renunciat”52. El 

diari de Dangeau abunda en notacions d’aquest tipus. 

 

 

1.2. TIPOLOGIA DE BELLE DANSE 

La dansa en l’estil seriós o noble tenia dues localitzacions pels cortesans francesos. Es 

ballaven danses socials en els salons, on era habitual que només ballés una parella a la 

vegada (aquest és l’estil seriós o noble), i també en el teatre en els entreteniments de la cort, 

com els ballet de cour53. En aquest últim, el teatre, el contingut de les danses s’aproximava 

molt a les que es ballaven en els salons, però el vestuari era molt més elaborat i simbòlic del 

personatge que representaven els ballarins. Tot i així, els orígens de l’Estil Noble estan 

estretament relacionats amb el teatre. Durant gran part del segle XVII, els cortesans 

participaven com a ballarins en les produccions teatrals, que necessitaven una gran capacitat 

                                                             
50 DANGEAU (1854-1860): Journal du Marquis de Dangeau publié en entier pour la première fois par MM. Soulié, 

Dussieux de Chennevières, Mantz, de Montaiglon, Paris, Didot. 19 volums, 2/1/1706: Le Roi a nommé les douze 

dames qui danseront à Marly, qui sont: Madame la Duchesse de Bourgogne..., etc. 
51 Ibid., 13/2/1706: Mademoiselle de Conty et Mademoiselle d’Armagnac n’ont point été de ces bals-ci. La Duchesse de 
Duras a dansé parce qu’on lui a ordonné; elle en faisoit difficulté à cause qu’elle est en deuil de la mort de son père. 
52 Ibid., 19/1/1708: Le Roi a amené ici [à Marly] les dames de la cour qui dansent et en fera même danser plusieurs de celles 
qui y avoient renoncé. Il veut que Madame la Duchesse danse. Il fait danser aussi qualques courtisans qui y avoient renoncé. 
53 Els Ballet de Cour eren espectacles extravagants que es feien en els teatres que es construïen a dins mateix de 
les dependències o residències reials. Hi participava tan el Rei i els membres de la cort, com artistes 
professionals, i la resta de convidats i de la cort hi assistien com a públic. 
El fil conductor de la trama d’aquest tipus d’espectacles era de caire mitològic o heroic, i s’hi incloïen  versos, 
un vestuari molt cridaner i ornamentat, maquinària d’escena, música i dansa. Les escenes serioses es 
barrejaven amb d’altres més còmiques i desenfadades, i a vegades també hi apareixien troupes d’acròbates. 
Tot l’espectacle culminava amb un gran ballet en estil noble. Aquest era l’únic cas on els participants en 
aquest gran ballet es triaven tenint més en compte les seves capacitats com a ballarins que el seu rang social 
(fet que no era així en els balls organitzats en els salons). 
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i destresa per part seva. El 1669, amb la fundació de l’Académie Royale de Musique, els 

camins dels ballarí professional i el ballarí cortesà es van començar a separar, i dos 

diferents, tot i que necessàriament entrellaçats, estils de dansa, de cort i teatral, van 

començar a aparèixer. 

Les coreografies teatrals eren molt complicades, sovint eren creacions a solo que 

desplegaven i mostraven totes les capacitats dels ballarins. Les danses de cort eren al 

principi per a parelles, i tot i que eren elaborades a nivell de moviments i estructures per 

l’espai i número de passos, normalment no eren tan atlètiques com les teatrals. Algunes 

vegades, una coreografia teatral podia arribar a ser coneguda en la seva versió de ball social 

(també anomenada de cort, o de bal). Alguns gèneres de danses existien tant en forma 

teatral com de cort, com el menuet, el rigaudon, la gigue i la bourrée, però altres tipologies, 

particularment l’entrée, la chaconne i la passacaille eren exclusives del teatre. 

Els mateixos mestres composen per als dos gèneres. Pécour proporciona als ballarins de bal 

passepieds, bourées, menuets, etc, i per altra banda escriu les entrées de Persée, o la chaconne de 

Phaeton. Sota Lluís XIV, el poder de la creació eficaç recau en un petit número 

d’especialistes autoritzats, els acadèmics del rei. Els recursos tècnics de la dansa, tals que 

nosaltres només els podem agafar a partir de 1700, són el resultat d’una evolució de 

diversos segles, que s’ha centrat tant en els passos com en la manera d’utilitzar l’espai. 

 

Dansa de bal : la dansa social als salons de la cort 

La dansa de cort tenia dos elements principals. Un d’aquests elements era estètic, ja que els 

moviments o posicions estaven creats per a ser agradables a la vista. Per a Michel de Pure, 

“La dansa de cort...és una qüestió de mostrar la bellesa de les dames, les bones maneres 

dels homes, i les capacitats d’ambdós”54. I el segon element era la perfecció en l’execució i 

la seva acuracitat. Els passos s’havien de fer de manera correcta, i la dansa s’havia 

d’executar amb netedat. Madame, per exemple, va afirmar:  

“El Rei de Dinamarca va començar el seu menuet en un dels cantons del 

ball i va acabar en l’altra. Es va para al mig del ball i no sabia que havia 

de fer després”55.  

                                                             
54 DE PURE, (L’Abbé) Michel de (1668): Idée des spectacles anciens et nouveaux. Paris: Michel Brunet. Pàg. 181: Le 

Bal...s’agit de faire paroistre la beauté des Dames, la bonne mine des cavaliers, et l’industrie des uns et des autres. 
55 ORLÉANS, Duchesse De, Madame (1908): Secret Memoirs of the Court of Louis XIV and the Regency by the 

Duchesse d’Orléans. Paris: The Grolier Society. Pàg. 328. Aquest incident va tenir lloc en un ball el gener de 
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Les normes decretaven que la dansa de cort havia de començar i acabar en el mateix punt 

amb una reverència al Rei o a la Reina del ball56.   

La dansa de cort era, en essència, una forma de ritual, es podria dir, en obediència, ja que 

els moviments i passos s’havien d’aprendre i reproduir de manera exacte, totes les parts del 

cos s’havien de posar seguint el cànon. El ballarí havia de conèixer els passos, el ritme i el 

comportament, tots aquests elements eren ensenyats pels mestres de dansa. No hi havia 

lloc per al moviment lliure, ni per a la improvisació. Hi havia una manera estàndard pel 

moviment, que era de rigor per a la classe cortesana. 

El procediment de la dansa de saló (o bal) en la seva visió més formal va succeir als patrons 

establerts des de feia temps d’una societat jeràrquica, un patró que Lluís XIV va explotar 

fins el límit: aquells de més alt rang social ballaven en primer lloc, seguint els altres en 

estricte ordre de procedència social. 

Les danses més importants eren les danses à deux, unes danses de saló per a una parella, que 

es coreografiaven per a una melodia en particular, normalment fent els mateixos passos 

seguint patrons espacials simètrics.   

Aquest era un dels tres gèneres de la dansa que es podien veure durant el transcurs d’un 

ball de cort de principis del segle XVIII, juntament amb els branles i les contredanses. Les 

danses en línia que obrien els balls, els branles, eren una reminiscència d’un període anterior; 

i les contredanses, també ballades per a més d’una parella, però amb un focus més social i 

informal, eren una importació anglesa destinada a reemplaçar la danse à deux en els balls de 

saló de finals del segle XVIII. 

 

                                                                                                                                                                                   
1693, quan el Rei de Dinamarca, llavors només un príncep, estava viatjant d’incògnit a França. Per a una 

descripció d’aquest ball, veure el Mercure Galant (gener, 1693), pàg. 249. 
56 RAMEAU, Pierre (1725): Le maître à danser. Paris: Chez Rollin Fils. Pàgs. 38-39. 

Un Branle en el Louvre 

(Israël Silvestre, segona 

meitat del segle XVII). 
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La forma dels balls de cort de principis del segle XVIII sembla particularment adient per a 

la interpretació de les danses à deux. En els grand bals del rei de França, que servien com a 

model pels balls formals del segle, les dames i els cavallers de la cort s’asseien al voltant de 

l’àrea de dansa per ordre segons el seu rang social, amb el rei en un dels extrems de la sala i 

els músics a l’altre. 

Les danses à deux es ballaven per ordre de procedència per només una parella cada vegada, 

mentre la resta de la companyia mirava, és a dir, després que el rei hagués ballat la primera 

danse à deux, prenia el seu lloc en el cap de la sala, una posició que es coneixia com Présence, i 

continuaven per ordre de rang social: la dama de rang més alt ballava amb el cavaller de 

rang més alt després del rei. Cada dansa començava al final de la sala amb una reverència a 

la Présence, seguida d’una reverència a la parella de dansa. L’atenció del ballarí es repartia així 

entre la seva parella i les autoritats presents. 

 Ja que la pista de ball no estava plena de gent, els patrons espacials sovint simètrics es 

podien apreciar per tothom. Igualment visible a l’audiència era la qualitat dels ballarins, la 

seva tècnica i l’estil estaven exposats a tothom de la cort. Per ser un ballarí expert en el bal 

no només s’havia de tenir gràcia i elegància, sinó també un intel·lecte viu. Cada any, 

s’havien d’aprendre entre dos i quatre danses de saló i revisar i mantenir algunes de les 

danses anteriors. A la cort de Lluís XIV, un cortesà probablement havia de memoritzar 

unes dotze danses, un gran esforç mnemotècnic tenint en compte la diversitat i complexitat 

de cada dansa (una complexitat que demostra que el nivell mig de la dansa social a França 

devia haver estat molt alta). 

 

Les danses à deux  eren composades per a la cort per mestres parisencs. Cada dansa es 

coreografiava per a una melodia en particular, normalment alguna melodia coneguda 

d’algun entreteniment teatral del moment. De tots els tipus de danses de saló (menuet, 

passepied, bourrée, gavotte, sarabande, loure) només alguns dels menuets i passepieds, relativament 

poc complexos coreogràficament, es podien ballar sobre qualsevol melodia que triessin els 

ballarins o els músics. Les altres danses eren molt variades en el seu contingut de passos, i 

estaven intrínsecament lligades a la música. 

Una dansa normalment tenia una durada d’uns dos o tres minuts, i només ocasionalment es 

repetia una seqüència de passos dins la coreografia. 
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La tècnica de les danses à deux havia format la base de la tècnica de les danses teatrals en estil 

noble, també. Probablement, era la tècnica de dansa més sofisticada que es va demanar mai 

a un ballarí no professional. Necessitava molta pràctica i desenvolupament, que durava un 

període de varis anys. Aquesta tècnica estava dissenyada per preservar la força i serenitat 

del cos, de manera que no reflectís ni la dificultat dels moviments ràpids dels peus, ni la 

dels passos més sostinguts i lents, reflectint el comportament noble, de control, i gràcia 

fàcil eren els elements essencials de l’estil. D’alguna manera, la danse à deux es pot considerar 

l’elevació de la manera noble de vida a l’art, en el que una audiència d’experts apreciava 

l’execució de les coreografies caracteritzades per una simplicitat aparent i enganyosa. 

 

Dansa teatral 

Aquesta teatral té el seu origen en una diversió a la cort. El ballet de cour, una barreja 

d’harmonia, música, dansa i posada en escena, estava en sintonia amb la cort francesa. La 

dansa es va convertir després en un element indispensable en l’òpera ballet i la tragédie-lyrique, 

en les que estava totalment integrada. Durant el segle XVII, la dansa que es practicava en 

els teatres tenia un mínim de dos estils: còmic o grotesc, i semi-seriós. 

La més majestuosa de les danses és l’entrée grave. Els exemples que es troben en notació són 

tècnicament complexes i generalment per a homes. La música, amb ritmes puntejats, és 

forta i exigent, potser recorda el començament lent d’una obertura en estil francès. Una 

altra dansa que sembla que es feia servir abans que res, tot i que no de manera exclusiva, 

per la tècnica masculina és el loure, o gigue lente. Els altres tipus de dansa s’utilitzaven 

igualment per a homes i dones, que, quan ballaven junts, generalment feien els mateixos 

passos. Els duets per a dues dones o dos homes també eren comuns. 

 

A més de les coregrafies teatrals que estaven estrictament en estil noble, també hi havia una 

variant anomenada dansa de caractère, associada a tipologies de personatges estereotipats.  

Aquestes coreografies sacrificaven l’academicisme de les danses socials en benefici de 

subratllar els trets característics dels rols. Un bon exemple d’una dansa d’aquest tipus és la 

Chacoon for a Harlequin. En aquesta dansa, es fan servir els passos del vocabulari bàsic 

combinats amb moviments de cap i de braços característics del personatge d’Arlequí. 
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Una figura de la Chacoon for a Harlequin, F. Le Rousseau. The British Library, Londres. 

 

Les contredanses 

L’altre tipus de dansa social en grup, la contredanse, ja era molt popular a la cort francesa cap 

a la dècada de 1690. Gran part de l’atractiu que van despertar aquest tipus de danses va ser 

que permetien que més de dues persones poguessin ballar a la vegada. El seu interès residia 

en els patrons i les figures que es formaven amb els ballarins del grup més que pels passos, 

que, tot i que estaven més codificats que els de les country dances angleses, eren simples i 

repetitius en comparació amb els patrons de passos complexes de les danses franceses 

coreografiades. Les contredanses es van introduir a Versalles el 1684 des d’Anglaterra i es 

feien sovint en els apartaments i en els balls de màscares. El marquès de Dangeau va 

reportar: 

“a la tarda hi havia apartament. Les contredanses que un mestre de dansa 

anglès anomenat Isaac havia ensenyat a totes les dames es van ballar per 

primera vegada”. Per les mateixes dates, probablement  el 1685, un 

mestre de dansa francès anomenat Lorin es va presentar a Lluís XIV  

amb el primer de dos manuscrits que contenien les instruccions per a 

contradanses que havia après a Anglaterra.”57 

                                                             
57 DANGEAU (1854-1860): Journal du Marquis de Dangeau publié en entier pour la première fois par MM. Soulié, 

Dussieux de Chennevières, Mantz, de Montaiglon, Paris, Didot. 19 volums. Volum I, pàg. 63, 27/10/1684. 
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L’única menció que hi ha com a testimoni de que es ballaven en un ball formal de l’època 

de Lluís XIV va ser en un ball per celebrar la Fête des Rois en 170858, però també s’en podien 

haver ballat d’altres. Certament durant el regnat de Lluís XV, les contredanses eren ja una part 

establerta dels balls formals. 

 

 

1.3 LA FILOSOFIA DE LA BELLE DANSE: RAÓ, RETÒRICA I 

PASSIONS 

 

“La noció de bellesa és doble...[és a dir,] 

distingeixo entre dos tipus de percepció [d’allò 

que és bell]: anomeno a una idees i a l’altre 

sentiments... Les idees ocupen la ment, i els 

sentiments interessen al cor...” 

 

Jean Pierre de Crousaz (1715)59  

 

Seguint als filòsofs de les antigues Grècia i Roma, els pensadors clàssics del Renaixement i 

el Barroc consideraven la música una de les disciplines matemàtiques, i per tant, 

relacionades amb les idees. A la vegada, creien que les proporcions matemàtiques podien 

moure els sentiments. La bellesa en la música era, per tant, “doble”, perquè la música podia 

tant ocupar la ment com interessar al cor.  

A principis del segle XVII, els compositors van tornar a l’estil musical homofònic i basat en 

la paraula dels antics grecs, els pensadors clàssics relacionaven tant la música vocal com la 

instrumental amb la retòrica, l’art de l’oratòria. La retòrica podia ser agradable o persuasiva. 

La retòrica agradable era intel·ligent, raonada, i regular:1. les seves divisions mostraven 

proporcions matemàtiques simples. La retòrica persuasiva, per altra banda, era a vegades 

apassionada, irregular i “barroca” (és a dir, extravagant, estranya). 

                                                                                                                                                                                   
Veure també GUILCHER, Jean-Michel (1969): La Contredanse, un tournant dans l’histoire française de la danse. 

Edició de 2003. Paris: Éditions Complexe et Centre National de la Danse, pàgs. 16-19. 
58 Mercure Galant (gener 1708) pàgs. 282-3 
59 CROUSAZ, Jean Pierre de (1715): Traité du beau. Amsterdam. Ginebra: Slatkine Reprints, 1970. Pàgs. 7-8: 
L’idée qu’on attache au mot de Beau est double...Je distingue  deux sortes de perceptions; j’appelle les unes Idées & les autres 
Sentimens...Les idées occupent l’Esprit, les sentimens interessent le Coeur...  
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Phérotée de La Croix va reconèixer l’aliança clàssica de la raó i les passions en la retòrica de 

la música francesa del seu moment: 

 “En l’art de parlar i cantar, s’anomena número [també significant 

compàs, mètrica, i temps] a tot allò que l’orella percep com 

proporcionat...si seguint la proporció dels compassos del temps, o 

només una distribució dels intervals de la respiració, això és el que els 

Llatins anomenen Numerosa oratio [oratòria temporal, mètrica, o rítmica] i 

els francesos, Discours harmonieux  [discurs harmoniós o musical]. St. 

Agustí va remarcar que hi havia una aliança meravellosa entre la nostra 

ment i els números [del temps]...I Ciceró...diu que els números [és a dir, 

les proporcions rítmiques] són meravellosament adequades per excitar 

les passions”.60 

Potser més que en qualsevol altre forma d’art, la música de dansa del barroc francès tal i 

com es va desenvolupar a la cort francesa per Lully i els seus col·legues, equilibra 

acuradament el ferm control (raó) amb fortes comunicacions de sentiment (passions). 

 

Passions 

A França, les passions intenses mai van governar durant molt de temps. Una premissa 

social bàsica que es va desenvolupar durant Lluís XIV era que l’home és civilitzat, i per tant 

els seus sentiments sempre han d’estar controlats per la força de la raó. La diferència entre 

les expressions de les passions italianes i franceses a principis del segle XVIII va ser explicat 

per François Raguenet, un defensor de l’estil musical italià. D’una interpretació musical 

italiana, va escriure amb aprovació: 

“Tot és tant enèrgic, agut i penetrant, tan impetuós i afectant ...que la 

imaginació, els sentiments, l’anima, i fins i tot el cos es mouen en un 

transport comú...el violinista que toca...turmenta el seu violí, el seu 

cos,...s’agita com si estigués posseït...”61  

                                                             
60 CROIX, A. Phérotée de la (1694): Art de la poésie françoise et latine, avec une idée de la musique sous une nouvelle 

méthode. Lyon. Pàgs. 652-3: On apelle nombre, dans l’Art de parler et de chanter, tout ce que les oreilles aperçoivent de 

proportionné..., soit suivant la proportion des mesures du tems, soit selon une juste Distribution des intervalles de la respiration; 

c’est ce que les Latins apellent, Numerosa oratio; & les François, Discours harmonieux. Saint Augustin remarque qu’il y a une  

allianc merveilleuse de nôtre esprit avec les nombres... Et Ciceron... dit que les nombres sont merveilleusement propres à fa ire agir 

les passions. 
61 RAGUENET, François (1702): Parallèle des italians et des François en ce que regarde la musique et les opéras. 
Ginebra: Minkoff, 1976. Pàgs. 43-44: [T]out y est si vif, si aigu, si perçant, si impétueux & si remuant, que l’imagination, 
le sens, l’ame, & le corps même en sont entrainez d’un commun transport;...le Joüeur de violon...tourmente son violon, son 
corps,...il s’agite comme un possédé.. 
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Que els ritmes i les melodies podien excitar les diverses passions és una creença que es 

remunta al temps d’Aristòtil. Segons Mersenne, una varietat de patrons rítmics anomenats 

“moviments rítmics” es feien servir per excitar o calmar les passions: 

 “el Ritme és un Art que té a veure amb els moviments rítmics i regula el 

seu curs i la seva combinació per tal d’excitar les passions, i per suportar-

les, o augmentar-les, disminuir-les o calmar-les”62  

La música ha de seguir i imitar el moviment de la passió que vol excitar en els oients. De 

fet, Mersenne anomenava els seus patrons rítmics “moviments” perquè “imiten el 

moviment de les passions”; és a dir, estan proporcionats a les passions que pretenen 

despertar63. 

Mersenne creia que l’objectiu principal del ritme és aplacar o excitar alguna passió en 

l’audiència: 

 “Aquells que utilitzen [el ritme] en percussió o trompetes, en danses i 

ballets, en cançons, i en poesia, etc. No tenen altre intenció que agradar 

als oients i als espectadors, o excitar en ells alguna passió o afecte, ja sigui 

alegria o tristesa, amor o odi, etc”.64  

Donant plaer als oients i espectadors, la música fa agradable la retòrica. En la mesura que 

excita en ells alguna passió, es converteix en retòrica persuasiva. 

En una melodia de dansa, com en una oració clàssica, un canvi de ritme o de llargada de 

frase revela un nou “moviment dels esperis humans”. Per exemple, els primers compassos 

d’una peça de dansa, que caracteritzen la dansa, són bastant predictius en els seus subjectes 

rítmics i en la manera que estan organitzats en períodes musicals; i les fórmules cadencial 

estàndards utilitzades al final de les repeticions són agradables més que apassionades. Però 

la secció intermitja d’una peça tendeix a ser més apassionada i persuasiva i per tant més 

irregular que el començament i el final. 

                                                             
62 MERSENNE, Marin (1636): Harmonie Universelle, contenant la théorie et la practique de la musique. Paris. 3 

volums. Editat per François Lesure, Paris: Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique, 1963. 

IIb, pàg. 374: La Rythmique est un Art qui considere les mouvements, & qui regle leur suite & leur mélange pour excitar les 

passions, & pour les entretenir, ou pour les augmentar, diminuer, ou appaiser. 
63 Ídem, Ia. Pàg. 99. 
64 MERSENNE, Marin (1636): Harmonie Universelle, contenant la théorie et la practique de la musique. Paris. 3 
volums. Editat per François Lesure, Paris: Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique, 1963. 
IIb, pàg. 374: Ceux qui en usent sur les Tambours & les Trompettes, aux dances & balets, dans les Chants, & dans les 
vers, &c. N’ont point d’autre intention que de plaire aux auditeurs & aux spectateurs, ou de les excitar à qualque passion ou 
affection, soit de joye ou de tristeses, & d’amour, ou de haine, &c. 
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El pensament clàssic va ser un factor important en les creacions artístiques de Lully i els 

seus contemporanis a França. Les obres clàssiques es llegien arreu, i els principis clàssics es 

defensaven i sostenien en les acadèmies franceses. La seva influència es pot veure en molts 

principis que transporten enrere cap a l’antiguitat clàssica. 

 

Raó 

El filòsof francès René Descartes va ser el màxim exponent de la raó i els francesos del 

grand siècle van prendre el pensament racional com una màxima –ja tractessin de filosofia, 

ciència, arts o qüestions d’estat. El poeta Nicolas Boileau va revelar com respectaven els 

francesos la raó: 

“Aprecieu la raó; i que sempre els vostros escrits 

Prenguin d’ella la seva brillantor i valor”.65 

L’apreci dels francesos per la raó, la lògica, i una vida ordenada i racional va impulsar Lluís 

XIV i Lluís XV a crear les reials acadèmies franceses: l’Acadèmia de Literatura el 1635, la 

de Pintura i Escultura el 1648, la de Dansa el 1661, la de Música el 1669, i la d’Arquitectura 

el 1671. Les acadèmies investigaven i tractaven de codificar els seus respectius camps de 

coneixement, fidels als principis de la raó, les relacions matemàtiques i els models artístics 

de l’antiguitat clàssica. 

És a dir, tot havia de ser racionalitzat. Això era l’antítesi a l’exaltació de l’individu, que es 

considerava irracional. El geni, així com la bellesa natural, no estava subjecte a cap norma. 

Era accidental, i per tant, no es podia controlar. L’únic art que es considerava que valia la 

pena havia d’apel·lar a la raó, a allò racional. L’art intel·lectual que podia ser analitzat, 

desconstruït i reconstruït, com un rellotge.  Això també tenia a veure amb mantenir el 

paradigma científic. I l’única forma d’art que podia complir amb aquests requeriments era 

l’art clàssic, ja que era una construcció racional. L’obra d’art clàssica era una unitat, 

composada d’unitats més petites que eren perceptualment verificables. 

                                                             
65 BOILEAU-DESPREAUX, Nicholas (1673): L’art poétique. Paris. Reimprès amb una traducció de Sir 
William Soame (1683) com Boileau’s Art of Poetry, a A.S.Cook, edicions. Boston: Ginn, 1892. Reimprès  Nova 
York: G.E. Stechert, 1926. Cant I, línies 37-38: Aimez donc la raison; que toujours vos écrits/ Empruntent d’elle seule et 
leur lustre et leur prix. 
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La dansa també estava concebuda per a tenir un efecte positiu o negatiu en les emocions. 

Menestrier, per exemple, va afirmar que “la dansa serveix per a moderar quatre passions 

perilloses: la por, la tristesa, la ràbia i la joia”66. És a dir, estava conceptualitzat que 

controlant el cos, o entrenant el cos per a ser controlat, era també una manera de controlar 

les emocions. Callières, per la seva banda, afirma que és necessari ser “el cap de les pròpies 

emocions i els propis moviments”67. El cos es concebia com la part animal de l’home, i 

s’havia de tenir sota control. Aquesta concepció és òbviament cartesiana, ja que va ser 

Descartes qui va parlar de “raó...l’única cosa que ens fa persones, i ens distingeix dels 

animals”68 . 

En altres paraules, un mestre o figura d’autoritat es requeria com a intermediari per 

ensenyar les normes, ja que tot estava predicat en les normes. Els mestres de dansa també 

demostraven el seu exercici. El model era demostrat i els ballarins estaven obligats a copiar-

lo. El cos, de fet, havia d’obeir la raó, semblant a les tasques que s’esperava dels cortesans. I 

l’ideal havia de ser sense emocions, per exemplificar, inclús en la dansa, la sang freda del 

cortesà ideal. També tenia a veure amb mantenir l’ethos del temps, ja que la concepció 

mecanicista de l’univers, i de l’home, proliferava.  Per tant, l’home era concebut com una 

màquina, de manera oposada a un ésser humà. En altres paraules, l’home no es concebia 

com un ésser espiritual, sinó una estructura mecànica. La dansa de cort també reflectia 

aquesta conceptualització, i es rebia de manera molt mecànica. És a dir, s’entenia com la 

suma de parts en allò que les havia d’unir –com a peus, cames, braços, cos i cap, d’alguna 

manera com les peces d’un rellotge- per a fabricar un moviment. El moviment de la dansa 

esdevenia una construcció artificial. El moviment, per la seva naturalesa, és instintiu. Però 

en la dansa de cort, l’estat intern de l’home no era la maquinària del moviment. El 

moviment natural no es contemplava. Més aviat, l’estructura del moviment es 

superimposava a l’individu des de l’exterior. Com una armadura en la que el ballarí havia de 

caber. Descartes parla de “les ciències...que demanen un cert ús i una certa disposició del 

cos”69. I afegeix que “tot mètode consisteix en l’ordre”70. En altres paraules, la dansa, per 

ser científica, havia de ser racionalment concebuda. Per tant, en la dansa de cort, el ballarí 

                                                             
66 MÉNESTRIER, (Le R. Père) Claude François(1687): Des ballets anciens et modernes selon les regles des théàtre. 

Paris, Guignard. Pàg. 311: La danse sert à moderar quatre passions dangereuse: la criant, la mélancholie, la colère et la joie. 
67 CALLIÈRES, M. de (1717): De la science du monde et des connoissances utile ou la conduite de la vie. Paris: Etienne 

Geneau. PÀG. 9: Maître de son humeur et de ses mouvements. 
68 DESCARTES, René (1637): Discours sur la méthode. Paris: Lefèvre. Pàg. 2: la raison..la seule chose qui nous rend 

homes et nous distingue des bêtes. 
69 DESCARTES, René (1637): Discours sur la méthode. Paris: Lefèvre. Pàg. 327: Les sciences...qui demandent un 
certain usage et une certaine disposition du corps. 
70 Ídem, pàg. 342: Toute la méthode consiste dans l’ordre. 
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estava dirigit per un altre, més que autodirigit. Era una dansa de l’exterior. Això tenia a 

veure amb conservar l’ethos de la cort o, tal com diu Madame: “només puc actuar d’acord 

amb la voluntat dels altres”71. I Madame de Maintenon també va expressar una cosa 

semblant en una carta datada del juny de 1702: “fa anys que he abandonat la meva pròpia 

voluntat”72. 

 

Estètica: Les cinc qualitats de la bellesa de Crousaz 

La raó i les passions estaven connectades d’una manera tant inextricable en el pensament 

clàssic que Jean-Pierre de Crousaz va haver de fer ús de la credibilitat per dividir-les en 

discussions separades73. Així va ser capaç de discernir cinc qualitats de la bellesa que 

existien de manera independent als sentiments. Aquests atributs racionals, als que va 

anomenar “les qualitats de la bellesa reals i naturals”, eren la uniformitat, la varietat, la 

regularitat, l’ordre i la proporció – en aquesta seqüència. La proporció, va afirmar, inclou 

les altes quatre. 

La varietat que els autors clàssics tenien en tanta estima era sempre agradable, més que 

persuasiva o apassionada. De cap manera es discordant (no uniforme), irregular, 

desordenat, o mal proporcionada. Bernard Lamy, en el seu llibre d’oratòria, va utilitzar un 

jardí de flors per demostrar que la varietat és agradable al mateix temps que uniforme, 

regular, ordenada i ben proporcionada: 

“En aparença, [igualtat i varietat] són incompatibles, i destructives l’una 

de l’altra; però concorden molt bé, i la igualtat i la varietat poden 

coexistir sense cap confusió. Enlloc hi ha més varietat que en un jardí de 

Flors, [on] hi ha Tulipes, i Violetes, i Roses, etc. Les Fronteres dels 

Compartiments són diferents, alguns són rodons, alguns ovals, alguns 

quadrats, alguns triangulars. Però si aquest argument es considera el d’un 

home capacitat, la igualtat està prou d’acord amb la varietat, essent 

dividida en Llits proporcionats l’un amb l’altre, i adornat amb Figures 

regulars”74  

                                                             
71 WORMSLEY, Katherine Prescott, ed. (1902): Correspondence of Madame, Princess Palatine, Marie-Adelaide de 

Savoie, and Madame de Maintenon. Boston: Hardy, Pratt & Co. Pàg. 57. 
72 STEVENSON, Gertrude Scott [ed.] (1924): Letters of Madame. 2 volums. Londres: Chapman & Dodd. Pàg. 

186. 
73 CROUSAZ, Jean Pierre de (1715): Traité du beau. Amsterdam. Ginebra: Slatkine Reprints, 1970. Pàgs. 12-1 
74 LAMMY, Bernard (1675): De l’art de parler. Paris. Pàg. 138. 
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Un equilibri similar d’uniformitat i varietat és aparent en els textos de les cançons dansades, 

els passos dels ballarins, i els ornaments dels instrumentistes que toquen música per a 

dansa. 

Com exemples de regularitat, Crousaz va citar figures geomètriques ja que tenen tots els 

seus costats iguals, com per exemple en un triangle equilàter, un rectangle, i un polígon 

equilàter regular. “Les qualitats d’aquestes figures formen una regularitat que apreciem i 

estimem”75. 

Crousaz veia regularitat en les seccions dels jardins, en les històries dels edificis i en les 

habitacions de cada història. La regularitat també és aparent en les figures de la dansa que 

tracen els ballarins en les coreografies de principis del segle XVIII, en les imatges en mirall 

que formen una parella de dansa, i en la propera i exacte repetició de subjectes rítmics i 

refranys en les peces de dansa de Lully. 

L’ordre es considerava igual a la regularitat. Crousaz va descriure l’ordre com un canvi 

gradual d’un  ítem al següent en una seqüència regular:  

“Anar amb ordre no és saltar de sobte d’una extremitat a una altra, és 

avançar amb una diferència acompanyada de molta igualtat, [i després 

progressar] cap a un tercer ítem que s’apropa fortament al segon, però 

una mica allunyat que el primer”.76  

Un exemple d’ordre és el rígid protocol que s’observa en la seqüència dels ballarins en el 

gran ball del rei. L’ordre també es pot veure en la successió d’unitats de passos en les 

figures de danses i en les figures de les danses en les coreografies senceres. Les lletres 

s’organitzen en stanzas i les stanzas en cançons dansades senceres, i els subjectes rítmics 

s’organitzen en repeticions musicals i les repeticions musicals en peces senceres que 

segueixen un cert ordre –com els moviments d’una melodia i l’harmonia cap a cada 

cadència musical, des de les suspensives a les més conclusives. 

Les proporcions simples impregnaven tots els aspectes de la música de dansa francesa i els 

moviments de la dansa de principis del segle XVII. Descartes indicava que els dos tipus de 

mensuració utilitzats en la música del seu temps estaven basats en les proporcions de 2:1 i 

3:1, o dit d’altra manera, en divisions de la mesura en dos o tres unitats iguals. En termes 

                                                             
75 CROUSAZ, Jean Pierre de (1715): Traité du beau. Amsterdam. Ginebra: Slatkine Reprints, 1970. Pàg. 14. 
76 Ídem.: Aller par ordre, ce n’est pas sauter tout d’un coup d’une extremité à une autre, c’est s’avancer d’une difference 

accompagnée de beaucoup d’égalité, à une troisième fort approchante de la seconde, mais un peu plus éloignée de la premiere. 
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actuals, un compàs binari simple esta dividit en dues unitats iguals, i un compàs ternari, en 

tres. 

Els compositors francesos del període també triaven proporcions simples pels ritmes i 

formes de les melodies per a danses. Per exemple, les notes llargues i curtes principals en 

moltes melodies de danses –com les síl·labes llargues i curtes dels peus mètrics grecs- tenen 

valors temporals en la proporció de 2:1. És a dir, la nota llarga és dues vegades la llargada 

de la nota curta: L=SS. Descartes va afegir la ratio de 3:1 dels valors de les notes: L=SSS.  
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2. ELS DIVERTISSEMENTS ABANS DE LLUÍS XIV: ELS 

BALLET DE COUR 

Et la façon tant estimée 

De nos poetes anciens, 

Les Vers avecques la musique, 

Le Balet confús mesuré,  

Démonstrant du ciel azuré 

L’accord par un effect mystique. 
 

Balthasar de Beaujoyeulx (1581) 

 

Les representacions dels ballets de cour ja existien a la cort francesa des de l’Edat Mitjana: els 

grans banquets principescos eren l’ocasió d’una veritable posada en escena junt amb 

l’arribada dels plats deliciosos, al mateix temps que d’entrées luxurioses i sorprenents. 

Els ballets de Cour eren una espècie de teatre dansat, comú en els grans esdeveniments. Es 

tractava d’uns espectacles que contenien dansa (a mode de coreografia, que sempre tenia la 

mateixa forma i havia de ser apresa per tots els participants), música, poesia, una gran 

posada en escena i acció dramàtica; i que es representaven en els teatres construïts en les 

residències reials. 

“No és res més que diverses persones emmascarades sota disfresses 

sorprenents, composada de diferents entrées o parts que es distribueixen 

en actes i es relacionen agradablement amb un tot, amb melodies 

diferents per representar un subjecte inventat, on el plaer, l’estrany i el 

meravellós no hi estan oblidats”.77 

                                                             
77 MAROLLES, Michel de (1656): Mémoires. Paris. 9è Discurs: Ce n’est autre chose qu’une danse de plusieurs 
personnes masquées sous des habits éclatants, composée de diverses entrées ou parties qui se distribuent en plusieurs actes e t se 
rapportent agréablement à un tout, avec des airs differénts pour représenter un sujet inventé, où le plaisant, le rare et le 
merveilleux ne sont point oubliés. 
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Aquesta definició d’un gentilhome familiar als divertiments de la cort de Lluís XIII, dóna 

els ingredients essencials que composen un ballet des dels començaments del gènere, a 

finals del segle XVI, fins a la seva extinció pels voltants de 1670. Es sap, llavors, que els 

actors portaven màscares i anaven disfressats de manera luxosa. Si les entrées es centren en 

el desenvolupament de l’acció, és estrany que es trobi el terme “acte”, que Marolles utilitza 

amb relació a la comèdia o a la tragèdia, gèneres contemporanis: els actors dels llibrets feien 

servir majoritàriament el terme partie per referir-se a un conjunt d’entrées que formaven un 

ballet. 

 

Disfressa de músic, Jacques Le Paultre (gravat sobre un disseny de Jean Berain, Cliché de la Bibliotèque 

Nationale de France, Paris) 

 

El ballet de cour del segle XVII té un caire informal i amateur (en el sentit de no-

professional): en els seus inicis, els seus creadors no són autors dramàtics, i els autors dels 

seus versos tampoc són poetes; les composicions dels airs només estan pensats per tres o 

quatre peces i la música instrumental d’aquests ballets que podien durar hores s’escrivia en 

comptades ocasions, normalment només es feien anotacions concretes pels violons de 

chambre i la resta es tocava a partir d’improvisacions sobre baixos fixats o sobre seqüències 

harmòniques. La música mai s’imprimia, per això se n’ha perdut una bona part, o està molt 
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mal conservada. De la mateixa manera, els ballarins professionals concebien les evolucions, 

les figures i els passos, però tampoc han deixat cap evidència escrita de les seves 

coreografies abans del 1700. Els actors, si eren escollits, no ho eren en un caràcter 

professional donat per un rol concret: cada un es dirigia en el seu personatge (o 

personatges) del ballet que posaven en evidència la seva pràctica, el seu talent per executar 

els passos de la dansa, la seva elegància natural, la seva capacitat de disfressar-se i d’entrar 

en el personatge. Es donaven les mateixes condicions per a un aristòcrata que pel mateix 

rei78, ja que tant el Rei, com cortesans i intèrprets professionals hi prenien part (ja fos com a 

intèrprets, que com espectadors). La superioritat del seu talent, abans que la jerarquia o el 

rang social, normalment es tenia més en compte a l’hora de repartir els papers. En les entrées 

dels nobles, els mestres de dansa podien ballar al costat dels cortesans. 

També era habitual tenir varis personatges successius en un mateix ballet, sobretot quan es 

tractava de personatges femenins (que eren interpretats per homes travestits, ja que les 

dones només intervenien en el ballet final). Aquesta costum va durar bastant temps, encara 

durant Lluís XIV, de la mateixa manera que la dansa tenia tendència a integrar, cada cop 

més, un número més elevat de professionals. 

Els ballets reials inauguraven l’any: el gener, el Grand Ballet du Roi, seguit poc després pel 

Grand Ballet de la Reyne; durant l’estació de l’hivern es feien ballets fins a la Quaresma; la 

tardor, amb la finalització de la temporada de caça, també era molt apropiada per a aquest 

tipus d’espectacles.  

Les ocasions per organitzar un d’aquests espectacles eren múltiples, ja fossin amb pretextos 

d’esdeveniments quotidians, per raons d’Estat o per iniciatives privades. Per exemple, es 

van celebrar ballets quan César de Vendôme, el primer bastard del rei Enric II, fos 

nomenat ciutadà de França a l’edat de 3 anys (1597); quan Monsieur, el germà del rei, va 

decidir cortejar a la maîtrisse de Louisson (1638); o quan la reina Cristina de Suècia va arribar 

a França el 1656. Tampoc cal oblidar que la política, sempre subjacent a l’art de la cort, que 

es barrejava en aquests espectacles a través de les al·legories lligades a les escenes 

mitològiques. 

Les temàtiques dels ballets eren ben complexes i diferents, des de les llegendes de 

l’Antiguitat i les grans epopeies de l’Itàlia moderna. La cultura de la cort tenia molts estrats 

diferents. Per un costat, un fons antic de la cultura greco-llatina transmesa per l’Edat 

                                                             
78 Mentre Lluís XIV solia prendre el rol de Sol, Lluís XIII, home tímid i resevat, preferia amagar-se sota 
disfresses femenines, de personatges modestos o de bufons. 
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Mitjana, l’humanisme del segle XV i XVI que va impregnar les arts europees durant tot el 

segle XVII d’una cert esperit antic. A més, les traduccions franceses de la literatura italiana 

moderna van completar tot un nou ventall de llegendes i de gran històries per explicar, 

amplificar, adaptar al gust francès, imitar, representar...aquest era el repertori que va 

alimentar tota la tradició del ballet durant més d’un segle, abans d’aclimatar-se als llibrets 

d’òpera. La idea d’un ballet podia partir d’una concepció realista o fantasiosa, podien 

inspirar-se en escenes mitològiques o èpiques o en fets  llocs que formessin part de la vida 

quotidiana de Paris. Sovint també es recorria a arguments bufons o burlescos. 

Normalment, l’argument o tema mitològic servia per enllaçar les escenes, que incloïen 

versos, vestuaris elaborats, maquinària d’escena, música i dansa. Les danses còmiques i els 

episodis de mim i acrobàcies es barrejaven amb els números més seriosos, fins que un gran 

ball final en estil noble o seriós finalitzava l’espectacle.  

Segons la temàtica dels ballets, es podien distingir tres grups: els ballets seriosos (Ballet de la 

Délivrance de Renaud), els burlescos ( Mascarade du poinct du jour) i els polítics. El ballet de cour 

polític tenia com emblema les seves intencions, com en el cas del Ballet de la Felicité, 

concebut el 1638 per celebrar el naixement del primer infant de Lluís XIII i Anna 

d’Àustria. Aquest ballet està dotat d’un preàmbul en el llibret en el qual s’anuncia 

l’estructura de la peça: la primera part representava les desgràcies passades; la segona, la 

felicitat present; i la tercera, “celuy que l’on espère par une paix générale”. Un altre exemple 

n’és el Ballet de la Nuit de 1653, en el qual Lluís XIV apareix com a rei, pujat sobre el 

carruatge d’Aurora i encarnant el personatge d’Apol·lo disfressat de Sol naixent (d’aquí que 

es conegui al monarca com el Rei Sol). 

Mentre a principis del segle XVI, la concepció del ballet estava dominada per 

l’espontaneïtat, la seva realització per la urgència i la multiplicitat d’artistes ocasionals i 

aristòcrates amateurs; durant el regnat de Lluís XIV, els diferents elements es van ordenar 

entorn a un sol poeta, que era a la vegada l’autor de l’argument i dels versos (Isaac de 

Benserade), per la concreció de la composició musical a les mans d’un sol maître de l’art 

(Lully) i per aparició de maquinistes italians (el principal dels quals va ser Giacomo Torelli, 

anomenat el “Grand Sorcier”). 

 

Pel que fa a la música dels ballet de cour, s’ha de fer una distinció entre la música vocal i la 

instrumental, per les seves funcions, les seves ubicacions, les seves naturaleses, els seus 
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prestigis i els seus autors. La música vocal dels ballets tenia una funció de comentari, com 

els cors de les tragèdies gregues, discursiva i afectiva. Les àries i els recitats tenien un rol 

dramàtic precís: introduir l’entrée i desenvolupar el discurs de lloança o una dedicatòria 

(generalment cap el rei, la reina o un gran príncep) al que l’autor s’adreçava directament. 

El rol més important ha estat donat a les danses. La música instrumental, a part de 

l’obertura, assumia l’acompanyament de tots els desplaçaments individuals i col·lectius. 

 

 

2.1 ELS PRIMERS ESPECTACLES EN EL PALAU FRANCÈS 

Enric II79 (1519-1559) i Enric III80(1551-1589) 

A la cort de Caterina de  (1519-1589), esposa italiana d’Enric II, van néixer els ballet de cour 

de la mà de Baltasar de Beaujoyeulx81, imbuits encara del caràcter de les danses italianes de 

l’època. 

La reina va organitzar la festa de noces del duc de Joyeuse, favorit del rei, amb Mlle de 

Vaudémont, Margarita de Lorena (germana de la reina Lluïsa de Lorena, i cunyada del seu 

                                                             
79 Va regnar entre el 1547 i el 1559. Es va casar el 1533 amb Caterina d Mèdici, unió de la qual van néixer cinc 

filles i cinc fills, entre d’ells, els futurs reis de França Francesc II, Carles IX i Enric III. Va ascendir al tron el 

1547 a la mort del seu pare. Va ser erràtic en la política d’aliances i, en un principi, gran defensor del 

catolicisme davant la Reforma Protestant, combatent els Hugonots, però aliant-se amb els calvinistes. Va 

morir el 1559 a Paris durant un torneig contra Gabriel de Montgommercy, celebrat en motiu de les núpcies de 

la seva filla Isabel amb Felip II de Castella, d’una ferida a l’ull. 
80 Va ser rei de Polònia (1573-1574) i l’últim rei de França de la dinastia Valois (1574-1589). Es va casar el 15 

de febrer de 1575 amb la duquessa Lluïsa de Lorena, amb la que no va tenir descendència. El seu regnat es 

caracteritza per les contínues guerres de religió a França, d’envergadura política i econòmica. 

El 1584, a la mort del germà més jove del rei, Francesc de França, duc d’Anjou, comportà que l’hereu de la 

corona esdevingués, a falta d’un fill d’Enric III, el rei Enric III de Navarra. Aquest era descendent de Lluís IX 

de França i cunyat d’Enric III pel seu casament amb Margarida de Valois. Aquesta, segons la llei Sàlica vigent 

a França, no podia regnar. Però Enric de Navarra era protestant, per la qual cosa, sota pressió del duc de 

Guisa, Enric III anul·là el dret d’Enric de Navarra al tron francès. El duc de Guisa arribà a aconseguir mo lt 

de poder, per la qual cosa Enric III de França ordenà la seva mort el 23 de desembre de 1588, quan aquest 

conspirava contra el rei. 

L’1 d’agost de 1589 Enric III de França mor assassinat pel dominic Jacques Clement, pertanyent a la Lliga, 

acabant amb ell la dinastia Valois. El seu cosí i cunyat Enric de Navarra regnarà amb el nom d’Enric IV de 

França, convertint-se en el primer rei de la nova dinastia Borbó. 
81 Baldassarino Belgiojoso o també Baltazarini de Beljoioso, afrancesat com Beaujoyeulx, va arribar de Savoie 
a França el 1555 i va morir a Paris pels voltants de 1587. Era violinista, i va ser considerat tan bon cortesà que 
va obtenir el títol de valet de la cambra del rei per les seves qualitats de geòmetre, inventor d’evolucions 
coreogràfiques originals i renovades en funció de la música. Va intentar adaptar les teories humanistes a les 
possibilitats escèniques del seu temps. 
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fill Enric III, qui era en aquell moment el rei de França), complint amb la promesa que li 

havia fet al rei de que resultés en la millor de les recepcions que s’havia vist mai a Paris. Per 

aquest motiu, Caterina li va passar l’encàrrec i les indicacions per a un ballet de cour que es 

celebraria aquell dia a Baltasar de Beaujoyeulx, un mestre de dansa italià que residia a la cort 

francesa. Aquest va designar a La Chesnaye, ajudant del rei, pels versos; Beaulieu, per a la 

música; i Jacques Patin per a les maquetes i els decorats82. El resultat va ser el Ballet Comique 

de la Reine, una comèdia que es va oferir als nombrosos convidats el 15 d’octubre de 1581 a 

la gran sala del Petit-Bourbon del palau del Louvre, que va servir a la vegada d’escenari i 

platea, llavors residència reial (ja que Versalles encara no estava construït). 

 

 

Representació d’un Ballet davant d’Enric III i la seva cort a la Galeria del Louvre. 

Facsímil d’un gravat en coure del “Ballet de la Royne”, de Balthazar de Beaujoyeulx (folio, Paris, Mamert 

Patisson, 1582) 

                                                             
82 LACROIX, Paul (1968): Ballets i Mascarades de cour de Henri IV à Louis XIV, 1868-1870. 6 volums. Ginebra: 

Slatkine. Volum 1, pàg. 4. 
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El Ballet comique de la Reine és considerat, segons Henri Prunières, “el primer ballet on es 

manifesta una intenció teatral”83 i un dels primers ballets de cour. Els personatges parlats 

s’alternaven amb els cantats. Els primers tenien una funció narrativa, destinada a informar 

als espectadors de l’acció. Els rols cantats tenien una evident funció decorativa i 

expressaven la grandesa mitjançant els diàlegs de grups. 

La magnífica conservació dels textos íntegres, de la música i de les maquetes de decorats i 

vestuari, manifesta que l’entorn reial compartia el desig de perennitat de l’obra.  

Aquest ballet té característiques de ballet polític per la seva temàtica i el tractament dels 

personatges. La ideologia del ballet conjuga l’elogi a la monarquia francesa amb les 

preocupacions humanistes que són pròpies de la Itàlia i la França de finals de segle: Circe 

representava el natural de l’home amb la seva vesant perversa, el desig i la concupiscència; 

Ulisses significava “la partie de l’âme capable de raison”; pel que fa als seus companys, 

il·lustren la rebel·lió dels sentits contra l’esperit. La seva realització va estar marcada per la 

sumptuositat dels decorats, del vestuari i de la música. El rei i la reina mare presidien un 

pal·li en un petit teatre, amb els ambaixadors als seus costats i darrera ells, els senyors i les 

dames que no participaven en el ballet, asseguts segons la jerarquia de les cases de França. 

Aquesta ambició dramàtica del ballet-comédie, remarcada per la comparació de la família reial 

amb les més grans divinitats de l’Olimp i en la glorificació de les virtuts del rei, encaixava 

perfectament amb les noves idees esteses mitjançant lletrats i academicistes reagrupats 

entorn a Jean-Antoine de Baïf. Aquest tema també permetia la integració en els ballets de 

 les màquines, més o menys elaborades segons l’ocasió, gràcies a les quals els reis podien 

descendir des de l’Olimp per barrejar-se amb els destins dels humans i mortals. 

D’aquesta manera es va obrir la línia de tots els grans ballets al·legòrics que van seguir. Els 

decorats consagraven el rol poètic i utilitari dels boscos, grutes, jardins encantats i fonts, 

per allotjar les nimfes i divinitats al mateix temps que els conjunts de música vocal o 

instrumental. Aquestes estaven disposades en funció del moment i del sentit de la seva 

intervenció.  

 

                                                             
83 PRUNIÈRES, Henri (1914): Le Ballet de Cour en France avant Benserade et Lully. Paris. Reedició: Edicions 

D’Aujourd’hui, 1983. Pàg. 26: Le premier ballet où se manifeste une intention théâtrale. 
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Enric IV84 (1589-1610) 

Els documents dels espectacles que es van celebrar sota el regnat d’Enric IV s’han 

conservat molt malament; de la majoria, l’únic coneixement que se’n té és el seu títol. Tot i 

així, alguns elements salten a la vista: es pot veure que els burlesques dominaven el l’elecció 

dels temes, encara no ha arribat el temps dels grans ballets polítics que es desenvoluparà 

durant el regnat de Lluís XIII; i molts dels cortesans àvids d’aventures i de diversió 

s’associen a diversos divertiments: MM. De Bassompierre, D’Auvergne, de Nemours, van 

ser els ballarins més fervents del regnat. 

En l’estat en el que aquest patrimoni ens ha arribat, a vegades només es té l’argument del 

ballet, el text o només fragments de textos. La música instrumental es troba per fragments 

en un estat inutilitzable (ja que s’han de reconstruir les parts intermitges) a la Col·lecció 

Philidor. Pel que fa a la música vocal, tot el que es conserva es troba en els reculls d’airs de 

cour editats per Ballard, els impressors del rei, sota una forma molt allunyada de la suposada 

pràctica dels ballets. Sovint, també, les contradiccions entre les fonts de diferent naturalesa 

porten el misteri dels ballets relacionats que no porten el mateix títol arreu. 

El 1610, el ballet de Monseigneur le duc de Vandosme (apareix també com a Vendosme, 

Vandosme o Vandôme), estrenat pel rei el 17 de gener de 1610, va ser el primer gran 

esdeveniment artístic del regnat d’Enric IV. El duc de Vendôme, César de Borbó85, llavors 

tenia 16 anys i ja era un personatge important a França (Pair de France), tot i que s’ignora per 

a quina circumstància es va encarregar el ballet. Els documents concernents a aquest ballet 

són prou nombrosos; es conserva el llibret íntegre i la música vocal. A l’edició de 

                                                             
84 El regnat d’Enric IV, rei de Navarra, comte de Foix, comte de Bigorra, vescomte de Bearn i Marsan, rei de 
França i copríncep d’Andorra, va ser molt breu: “le Béarnais”, que havia instal·lat el seu govern el 1594, va ser 
assassinat el 1610. Aquest rei, més recordat per les armes que per la poesia, va veure com es creaven gran 
quantitat de ballets durant quinze anys de pau relativa. Fill d’Antoni de Borbó i Joana III de Navarra, es va 
casar el 1572 amb Margarida de Valois, filla del rei Enric II de França i germana de Francesc I, Carles IX i 
Enric III, en primeres núpcies i sense descendència; anys més tard, el 1600, es va tornar a casar amb Maria de 
Mèdici, filla de Francesc I de Mèdici. D’aquest matrimoni van néixer Lluís III de França (qui esdevindria el 
rei), la Isabel de Borbó (que es casaria amb Felip IV de Castella), Maria Cristina de França, Nicolau-Enric de 
França, Gastó d’Orleans (duc d’Orleans), i Enriqueta Maria de França (qui es casaria amb Carles I 
d’Anglaterra). El duc de Vendôme, César de França, va ser el seu fill il·legítim. 
85 Fill il·legítim d’Enric IV de França i la duquessa Gabriela d’Estrées. El seu pare el va legitimar dos anys 
després del seu naixement i el va nomenar duc de Vendôme, títol que el rei havia ostentat fins el moment de 
pujar al tron. Va ser el fundador de la Casa de Borbó-Vendôme. Va participar en intrigues contra la seva 
madrastra Maria de Mèdici i en contra del cardenal Richelieu, fets pels que va ser empresonat en el castell de 
Vincennes primer, i exiliats a Holanda més tard. Quan va tornar a França, el 1632, va conspirar contra el 
Cardenal Mazzarino, i va tornar a ser expulsat a Anglaterra. Quan va tornar a França per segona vegada, es va 
reconciliar amb Mazzarino i va ser un recolzament per a Anna d’Àustria durant la Fronda. Es va convertir en 
almirall de França. 
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Toussainct Du Bray el 1612 es dóna una descripció de la gran sala del Louvre on es van 

representar els principals ballets reials mentre la cort estava a Paris: 

“Hi ha graderies plenes de cadires disposades al voltant, en tres nivells: és 

aquí on seien els espectadors, les dames i senyors que no participaven en 

el ballet. A un extrem de la sala s’elevava un petit teatre amb tres 

escalons, pel Rei. Està luxosament decorada amb espelmes daurades en 

forma d’estrella i envoltada d’un gran dosser de vellut vermell carmesí, 

amb brodats d’or i argent”
86   

Aquest ballet, anomenat també l’Alcine, associa el caràcter burlesc dels ballet-mascarade amb 

les entrées nobles i la intriga romanesca de moda pels escrivans italians i espanyols. Recitats 

cantats s’alternen amb escenes de mim, danses amb figures i entrées acrobàtiques. Tot i que 

hi ha diferències entre les entrées, la dansa d’action, el grand ballet final es reserva a la danse pure, 

despullada de tot caràcter narratiu. Així, ja es troben juxtaposats els principis, figuratiu i no 

figuratiu, que romandran fins el segle XXI com els dos pols entre els que oscil·larà el ballet. 

Dissenyat per ser vist des de dalt pels espectadors, situats sobre unes graderies elevades 

situades en tres dels cantons de la sala, la coreografia s’anomena planimètrica. En un 

número de l’espectacle, les dotze nimfes d’Alcine ballen una successió de figures que, 

cadascuna, forma una lletra del nom de la bruixa. Després, els nans d’Alcine surten del bosc 

i executen una dansa plena de cabrioles, salts i entrechats amb vessant còmica. 

El gran ballet final reunia a dotze cavallers lliurats de l’encanteri de la protagonista. Era 

llavors que, sobre una música de violins, es van fer dotze figures amb símbols per desxifrar 

al terra, utilitzant els passos battus, les tours, els sauts i les caprioles, els ballarins s’esforcen en 

traçar figures geomètriques més o menys complexes i a vegades de caràcter simbòlic, com 

una mena d’idiogrames amb significat, que representaven, per exemple,: “Amour 

puissant”(amor poderós), “Ambitieux désir”(desig ambiciós), “Vertueux dessein”(propòsit 

virtuós),  “Renom immortel” (renom immortal), “Grandeur de courage” (gran coratge), 

“Peine agréable” (pena agradable), “Constance éprouvée” (constància provada), “Verité 

connue” (veritat coneguda), “Hereux destin” (destí feliç), “Aimé de tous” (estimat per tots), 

“Couronne de Gloire” (corona de glòria), i “Pouvoir suprême” (poder suprem), segons un 

                                                             
86 LACROIX, Paul (1968): Ballets i Mascarades de cour de Henri IV à Louis XIV, 1868-1870. 6 volums. Ginebra: 

Slatkine. Volum 1, pàgs. 3-87. 
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pretès alfabet dels druides. La figura de “estimat per tots”, amb un centre d’on partien 

dotze rajos, evocava clarament el sol. 

 

Aimé de tous, figura coreogràfica del Ballet de Monseigneur le Duc de Vandosme87. 

 

Aquest ballet realitza una aportació major en molts nivells: és polític només en raó dels 

personatges que es posen en joc, es mostra, en les figures de la coreografia, un conjunt de 

símbols relacionats amb la persona reial i, per tant, la significació  serà sempre més 

fortament reafirmada en el transcurs del segle. 

 

Lluís XIII88 (1610-1643)  

Maria de s, reina regent després de la mort d’Enric IV el 1610, celebra el triomf polítics dels 

casaments espanyols fent ballar a Madame, futura reina d’Espanya, en el pompós ballet de 

Minerve (1615), sobre una escena, ideada per Thomas de Francine, des d’on els ballarins 

baixen per dos plans inclinats a la sala, quan no sorgeixen de grutes soterrànies. Sota la 

influència de Tasso i de l’Arioste, la inspiració cavalleresca tendeix a suplantar la faula 

mitològica. A la instigació del duc de Luynes, primer cavaller de la Cambra i favorit de Lluís 

XIII, el ballet heroic o melodramàtic, antecessor del ballet d’action preferit per Noverre, va 

conèixer un èxit efímer però exemplar. 

                                                             
87 LACROIX, Paul (1968): Ballets et Mascarades de cour de Henri IV à Louis XIV, 1868-1870. 6 volums. Ginebra: 

Slatkine., volum I, pàg. 268. 
88 Lluís II de Navarra i XIII de França, anomenat “el Just” (1601-1643) va ser també Comte de Foix i Bigorra, 
Vescomte de Bearn i Marsan, Comte de Barcelona, i Co-príncep d’Andorra. Va ser el fill primogènit d’Enric 
IV de França i la seva segona esposa, Maria de Mèdicis. Als catorze anys es va casar amb Anna d’Àustria, filla 
del rei Felip III d’Espanya i Margarida d’Àustria, amb qui va tenir dos fills: Lluís XIV, futur rei de França; i 
Felip d’Orleans, duc d’Anjou, Orleans i Valois. Lluís XIII va ser un rei-soldat, sempre fascinat pels cavalls i 
les armes, era bon cavaller i es va batre sovint en els camps de batalla. Va rebre una educació catòlica i sempre 
va ser molt respectuós amb els protestants per respecte a la tasca pacificadora que havia dut a terme son pare. 
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Un dels models assolits pel gènere va ser el ballet de La Délivrance de Renaud, ballat en el 

Louvre el 29 de gener de 1617 pel rei vestit d’esperit de foc, per Luynes encarnant a 

Renaud, i pels més grans senyors entre els que es barrejaven burgesos experts i baladins.  

Aquest ballet és un dels millor conservats i el primer ballet del regnat de Lluís XIII. També 

va ser el més gran esdeveniment artístic de la vida de Pierre Guédron89, en el que va ser un 

dels primers intents de música dramàtica. En aquells moments, la reina mare està allunyada 

de la cort, Concino Concini (home de confiança de Maria de Mèdicis) és mort, i Richelieu 

encara està lluny del poder: el jove rei intenta assentar la seva autoritat, de la mateixa 

manera que ho farà Lluís XIV anys després amb el Ballet de la Nuit. El primer ballet del 

regnat serà, per tant, polític i simbòlic. L’elecció del rei d’interpretar un dimoni de foc en 

aquest ballet, va permetre al rei conjugar diferents missatges: el de la flama que sentia per la 

seva jove esposa, el poder que aquest personatge demostrava als seus enemics i els 

beneficis purificadors que oferia al seu poble. 

Aquest ballet és un dels millor conservats del regnat; gràcies a l’edició de Pierre Ballard, es 

posseeix, en un mateix recull, la música vocal, la música instrumental i els dissenys dels 

decorats i del vestuari90. Tots els elements de l’espectacle concorren a expressar l’acció 

d’una manera clara i coherent. Aquest espectacle fastuós va anunciar ja a aquells de 

l’Académie Royale de Musique que, cinquanta anys més tard, heretaran les despulles del 

ballet de cour. 

El gènere sembla haver arribat al seu apogeu amb el ballet de l’Avenue de Tancrède, en el qual 

es multipliquen els efectes màgics, i amb Psyché, interpretat per Anna d’Àustria envoltada de 

les seves dames, i ja no per ballarins travestits, com havia estat el costum fins el moment. 

                                                             
89 No es coneix a quina data Pierre Guédron estava ja entre els oficials de la casa del rei. En el primer recull 

de música impresa que es coneix d’ell, el 1602,  porta el títol de “compositeur en musique de la chambre du 

Roi”. Es conserven d’ell sis llibres d’airs de cour, publicats per Pierre Ballard entre 1602 i 1620. Designat 

“maître et compositeur...” el 1608, el 1617 es deia “intendant des musiques de la chambre du Roy et de la 

Reyne Mère”, el qual sembla haver estat el seu títol més elevat. Per a la seva funció (le Compositeur –i 

Intendant- de la Musique de la Chambre, que és el lloc de músic amb més prestigi del regnat, juntament amb 

el de Sous-Maître de la Chapelle), el porta a composar essencialment música vocal profana. La seva obra 

compta amb cent vuitanta-dos airs de cour, airs i recitats de ballet. El recompte també té una dotzena de 

ballets en els quals Guédron va participar amb Enric IV, la regència de Maria de s i durant els tres primers 

anys del regnat de Lluís XIII. 
90 Discours au vray du ballet dansé par le roi le dimanche 29è jour de janvier 1617. Avec les dessin tant des Machines et 

apparences différentes que de tous les hàbits des masques, Paris, Pierre Ballard, 1617. 
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De 1617 a 1643, el regnat de Lluís XIII s’ancora en la seva totalitat, a la Guerra dels Trenta 

Anys (1618-1648) que s’estén per tota Europa. A l’interior, Richelieu emprèn l’assentament 

de la monarquia absoluta per la repressió severa de les nombroses revoltes populars que 

jalonen el regne, per la crueltat de les sentències contra els prínceps rebels (assassinat del 

comte de Chalais, execució de Cinq-Mars i de Thou) i per la submissió exigida de tots, 

grans i petits, a la persona reial. Exercida sobre les arts, aquesta autoritat va permetre la 

creació de l’Académie francesa, el 1635, primer model per a totes les altres acadèmies 

creades posteriorment. 

L’art prospera, en aquest segle que s’anomena “ombrívol” i, en particular, l’art profà en un 

segle que es considera “pietós”. Els lligams són visibles, per l’historiador, entre el 

compromís personal del ministre i la codificació de les arts, com entre l’amor del rei per la 

música i la dansa, i el desenvolupament dels divertiments ballats. La proliferació dels grans 

ballets reials en temps de Lluís XIII mostra clarament les eleccions del rei. Aquest 

n’organitzava el calendari,  proposava els temes d’inspiració i en designava els autors. 

Aquest gran període és igualment el d’un veritable regne musical: el d’Anthoine Boesset, 

surintendant de la música de la Cambra i autor de la música vocal de tots els ballets reials. 

 

El ballet reial: connotacions polítiques  

Es podria dir que no és un ballet reial aquell que no és polític, ja que tots comporten 

al·lusions més o menys evidents als esdeveniments contemporanis, a les aliances o 

desacords amb els països veïns, a les lluites internes entre catòlics i protestants, fins i tot a 

les rivalitats entre prínceps. 

Per exemple, el 1615, el Ballet de Madame apel·la també a Le Triomphe de Minerve, havia estat 

concebut per honrar la vinguda a França de l’ambaixador d’Espanya qui havia de negociar 

dues aliances majors: la de la princesa Elisabet de Borbó amb l’hereu del tro espanyol, Felip 

IV, i la de la infanta Anna d’Àustria amb el jove rei de França. La princesa de França havia 

esta comparada amb el sol i era el mateix astre que s’havia declarat igual que la princesa. 

Minerva simbolitzava la monarquia francesa.  

També es veien les tropes del rei de França reduint a res totes les religions del globus per 

implantar triomfalment sobre les seves terres les banderes de l’Església catòlica. A aquest 

rei tant jove, la Sibil·la l’ordenava d’adquirir una grandesa universal. 
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La Guerra dels Trenta Anys és l’objecte d’al·lusions freqüents en els ballets de l’època, 

sobretot a partir del moment en què França, sota l’impuls de Richelieu, es compromet més 

directament en el conflicte. El 1626, el ballet titulat L’Entrée en France de Don Quichot de la 

Manche subratlla l’estat de les aliances: un cavaller suec proclama el seu recolzament als 

francesos contra els espanyols. Les dues obsessions principals del ballet polític estan a 

partir d’ara en: la grandesa de França (sempre representada per Minerva) a dimensions 

universals; el monarca és un sol personificat. El tema del catolicisme triomfant queda en un 

segon terme, però legitima l’elecció de les entrées del Ballet de la Marine. 

Si alguns ballets amaguen les seves intencions polítiques sota de sobreentesos més o menys 

evidents pels contemporanis, d’altres afirmen des del seu títol la voluntat de lloar el valor 

del monarca francès, de citar França com exemple de món civilitzat, de predir al regne un 

avenir de poder universal. Els ballets concebuts per celebrar una veritable litúrgia de la 

monarquia van conèixer un favor particular entre 1635 i 1643; en aquesta època, de fet, 

l’autoritat difícilment constatada de Richelieu conforta la monarquia francesa en una 

posició dominant a Europa i la línia de l’absolutisme a l’estil de Lluís XIV ja estaven 

sòlidament teixits. 

 

El ballet mascarada 

La mort súbita del duc de Luynes en 1621 coincideix amb el declini momentani del gènere 

noble, de l’intriga dramàtica coherent. L’equilibri harmònic entre la inspiració heroica, o 

religiosa, i l’element còmic, es romp amb la instigació del dic de Nemours. Antic comensal 

d’Enric IV, el duc privilegia la vessant burlesca i l’exotisme fantàstic. Sempre sumptuosos 

amb la música, la dansa i el vestuari, el ballet-mascarade té entrées encadenades d’episodis 

d’estils variats. Diverses accions es juxtaposen, s’interrompen, obeint només al plaer. La 

permanència de la farsa truculenta heretada de l’Edat Mitjana se l’emporta a l’heroisme i la 

mitologia, típics del Renaixement. El ballet-mascarade, desproveït d’unaa idea directriu, 

posseeix la llibertat, la fantasia incoherent d’un somni. Seria un error veure-hi el triomf del 

realisme sobre els títols: ballets dels Villageois, dels Voleurs, des Filous, des Vieillards amoreux, 

des Andouilles...tot és un pretext pels ballets que es multipliquen durant en Carnaval, tant a la 

cort de França, com a cada de Gaston d’Orléans, germà del rei, o a casa dels prínceps, dels 

nobles i dels rics particulars. 
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Els preparatius dels ballets-mascarades reials feien molt de rebombori a Paris. Nobles i 

plebeus s’esforcen per obtenir de la capitania de les guàrdies l’accés a la sala destinada a 

l’espectacle. Sovint es tracta de la Salle des Etats, de 15 metres d’ample per 50 metres de 

llarg, organitzada en forma d’amfiteatre amb tres pisos de graderies. Els espectadors no 

dubten en esperar llargues hores enmig d’una gran confusió. Entre ells, es troben aquells 

que per entrar es reclamen dels seus títols, de les seves funcions o de les seves relacions, 

s’hi colen lacais, col·legials i maliciosos. La multitud és tan densa que, durant el ballet del 

Château de Bicêtre (1632), una comtessa ha de donar a llum allà mateix. Aquells que no 

havien pogut entrar al Louvre aconseguien a vegades entrar a l’Hôtel de Ville o a l’Arsenal, 

on generalment es tornava a fer el ballet en el transcurs de la nit o en els dies següents. Per 

fer esperar el públic, se’ls hi distribuïen llibrets explicatius, versos dedicats als intèrprets i, a 

vegades, un refrigeri. El temps i els diners faltaven per renovar els decorats de les 

transformacions concebudes per Francine, i es contentaven de ballar  davant una cortina de 

fons, amb dues barraques a cada costat o els ballarins, que sovint tenien diferents rols, es 

canviaven de vestuari. Segons el tractat de Saint-Hubert, un ballet reial ha de tenir entre 

vint i vint-i-quatre entrées, alternant els seriosos amb els grotescos, i el número d’intèrprets. 

Més que el ballet de les Fées de la forêt de Saint-Germain, molt apreciat el 1625, el de la 

Douairière de Billebahaut (1626) és representatiu del gènere. Invitats per la bella dama, els més 

il·lustres sobirans de quatre parts del món es reuneixen en el grand ball organitzat a casa de 

la senyora de Clamart. Costat a costat, ballen durant tres hores, Atabalipa, el rei de Cusco, 

els Indis i els curiosos andrògins que representen Amèrica, el Gran Turc, encarnat per 

Marais, que entra a cavall a escena, doctors perses, portadors de l’Alcorà i Mahoma.  

 

Música, dansa i dramatúrgia 

Disposem de poques fonts musicals dels ballets de la primera meitat del segle XVII. La 

música vocal es troba en els reculls d’airs de cour, sota la forma bé de polifonia vocal sense 

acompanyament, o bé de melodia principal acompanyada de llaüt. Cap d’aquestes dues 

fórmules no reflecteix, ni de lluny, la realitat sonora de la música dels ballets que estava feta 

de grandesa, d’amplitud, de magnificència de timbres múltiples i de nombrosos 

instruments. Pel que fa a la música instrumental, ja que no estava impresa, s’ha perdut en la 

seva majoria. La Col·lecció Philidor no és representativa de la importància d’aquest 

repertori ni pel número de peces instrumentals, no per la manera com estan copiades. 
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La teatralitat de la música mostrava aquí la seva posada en escena. Sembla que el ballet de 

cour constituïa un laboratori on es creaven poc a poc les formes de la música dramàtica: 

efectes de solistes, de petits grups i de massa ajuntant la música vocal i instrumental ja hi 

eren presents i assumien la funció dins de l’economia dramàtica del ballet. 

 

 “dansé par le roi...” 

Durant la primera meitat del segle, els títols i arguments dels llibrets no eren sempre tan 

explícits. En el temps d’Enric IV, les mencions trobades més sovint són: “ballet du roi”, 

“ballet dansé devant sa Majesté”. Poques obres porten la menció “dansé par le roi” i Lluís 

XIII sembla haver tingut poques iniciatives en quant a la creació de ballets per a la seva 

cort. Ell estava substituït pels membres més joves de l’aristocràcia que concebien, 

organitzaven i ,sense cap dubte, ballaven els principals ballets del seu temps. Els nobles 

més coneguts per la dansa són el Comte d’Auvergne (inventor d’una desena de ballets), el 

Duc de Rohan i el Marquès des Termes, que sovint, apareixien junts. Els Ducs de 

Montpensier, de Guise i de Nevers donaven igualment el seu nom als ballets del regne. Si 

aquests joves aristòcrates concebien els arguments, confiaven la seva confecció dels versos 

a poetes ocasionals o els escrivien ells mateixos. Per l’execució del ballet, es transformaven 

en els ballarins més elegants de la noblesa, aquells que adoraven disfressar-se i divertir-se en 

els rols burlescos.  

Ja siguin seriosos, burlescos o en els dos sentits, els ballets del regnat de Lluís XIII estaven 

plens d’estereotipus. Aquests residien essencialment en personatges i rols estrangers i 

herois sortits d’epopeies publicades recentment. Entre els estereotipus al·legòrics, es 

trobaven la Glòria, el Renom i la Victòria; de la cultura literària s’hi encarnaven Roland, 

Renaud, Tancrède, entre d’altres que formaven el ventall pintoresc de grans epopeies del 

segle XVI. Les nacions veïnes també s’hi mostraven sovint, però no sempre d’una manera 

positiva: el blanc preferit dels francesos era l’espanyol: se’l representava mostrant el seu 

valor invencible, però constantment amb un tremolor fruit de la por; ben decidit a agafar la 

lluna, però incapaç de seduir a una parisenca, que no apreciava l’olor a all que desprenia 

l’espanyol. El ridícul de l’italià es diferenciava del de l’espanyol: aquest tendia a la pertinença 

al personatges de la commedia dell’arte, ben coneguda pel públic francès. El món que 

descrivien aquest textos és, sense dubte, un dels testimonis més rics, en la literatura 

contemporània, de la realitat social d’aquesta primera meitat de segle.  
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Creat essencialment per divertir, el ballet de cour integrava tots els ingredients que podien 

sorprendre a la vegada que divertir, amb molta influència de la bufoneria i molt proper a 

l’obscenitat. Gràcies a l’extrema llibertat del gènere, els autors practicaven alegrement les 

barreges més incongruents. 

 

 

 

“Entrée des Esperincattes”, Ballet des Fées de la forest Saint-Germain (1625).  

Cliché de la Bibliotèque Nationale de France, Paris. 
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3. SURT EL SOL: LE ROI DANSE 

 
Ce noble chevalier avec beaucoup de gloire 

Tiendra par la main la Victoire 

Ses traïts effaceront son père et son aïeul. 

Qu’il a de majesté, que sa grâce est extrême! 

On le mène encore lui-même 

Mais dans six mois il va tout seul. 

 

Paul Lacroix
91 

 

Després de la mort del seu pare Lluís XIII, el 1643, Lluís XIV92, que només tenia cinc anys, 

va ascendir al tron sota la regència de la seva mare, Anna d’Àustria. Aquesta va nomenar 

primer ministre al cardenal Juli Mazzarino, en mans del qual va deixar els efectius del poder 

del govern fins la seva mort i de qui Lluís va aprendre el sentit de l’Estat i els laberints del 

govern. Però el cardenal va morir el 9 de març de 1661, i Lluís XIV, amb vint-i-tres anys 

acabats de fer, va assumir el poder absolut.  

Aquesta decisió de ser la responsable directa de tota la política i el govern va estar 

clarament influït per la situació inestable que havia viscut en la seva infantesa, ja que les 

agitacions dels simpatitzants i membres de les revoltes, conegudes com Fronda, van causar 

una forta impressió en el rei i sempre li van suposar una gran preocupació, fins el punt  que 

                                                             
91 LACROIX, Paul (1968): Ballets et Mascarades de cour de Henri IV à Louis XIV, 1868-1870. 6 volums. Ginebra: 

Slatkine. Volum VI, pàg. 270. 
92 El regnat de Lluís XIV de França (1646-1715) va ser el més llarg de tota la història europea. Fill del rei Lluís 

XIII de França i de Navarra i d'Anna d’Habsburg, el petit Lluís va néixer el diumenge 5 de setembre de 1638 

al palau de Saint-Germain. La seva infantesa va estar marcada per lluites contínues, a través de les quals es 

poden entendre les conseqüències polítiques i les interferències culturals de la segona meitat del segle XVII. 

El 1660, Lluís XIV es va casar amb la seva cosina germana, la infanta espanyola Maria Teresa d’Àustria, filla 

del rei Felip V d’Espanya, segons s’havia acordat en la pau dels Pirineus per consolidar i assegurar les 

relacions entre aquests dos països. Amb ella va tenir sis fills: Lluís el Gran Dauphin (1661-1711), Anna Isabel 

(1662), Maria Anna (1664), Maria Teresa (1667-1672), Felip duc d’Anjou (1668-1671), i Lluís Francesc (1672). 

De tota la seva descendència, només va sobreviure el seu primogènit, Lluís el gran Dauphin. Tot i així, Lluís 

XIV va ser més longeu que el seu fill i el fill d’aquest, el seu nét el duc de Borgonya. 
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van marcar de manera significativa el seu govern i les seves decisions poítiques posteriors. 

La Fronda, o Frondes, van ser unes revoltes dirigides per un grup de nobles dissidents 

provinents de les grans famílies nobiliàries (una coalició desplaçada de la noblesa i burgesia) 

contra la corona francesa, que van tenir lloc de manera intermitent, amb breus intervals de 

calma, durant el període de la regència d’Anna d’Àustria després de la mort de Lluís XIII, 

entre el 1648 i el 1653. L’objectiu d’aquestes revoltes era minvar el poder de la monarquia. 

Tot i que les activitats dels participants en els aldarulls eren sovint infructuoses, van causar 

un gran malestar a la cort i van aconseguir debilitar la fe popular en la monarquia. Aquestes 

Frondes van succeir durant la minoria d’edat de Lluís XIV, qui va haver de fugir del palau 

reial del Louvre en plena nit en més d’una ocasió per salvar la seva vida. Aquest fet li va 

causar certa por davant el fet que pogués tornar a succeir un fet semblant quan regnava; i la 

inseguretat va tenir un paper clau en la voluntat de control sobre la cort i els aristòcrates, 

que ja havia vist una vegada com s’aixecaven en contra del seu poder. El traslat de la cort a 

Versalles, fora de la ciutat; la nominació de ministres d’entre la burgesia, decidit a que els 

seus nobles fossin ornaments al tron, i no rivals; l’augment de les forces militars; i l’èmfasi 

que va posar en els balls i entreteniments teatrals, tant per a la diversió com per a l’ocupació 

d’aquells que hi prenien part, i també per a la creació d’un ambient de magnificència per 

impressionar la resta d’Europa, responia en part a aquesta por i a la volutat de control que li 

servia com a garantia de la seva pròpia seguretat i la del seu poder. 

 

 

 

3.1.  LLUÍS, EL MONARCA 

Lluís XIV, anomenat també Lluís el Gran93, tenia tres objectius primordials, que eren 

simptomàtics del seu predicament històric, i d’aquell temps: el seu objectiu principal era el 

de centralitzar l’estat; el segon, mantenir la noblesa ocupada per debilitar possibles 

maquinacions en el front local, ja fos en guerres externes o en activitats i cerimònies 

cortesanes, per poder focalitzar l’atenció en les amenaces externes. Lluís XIV es creia 

obligat, per a la seva pròpia supervivència i la del seu poder, a desactivar la noblesa, i 

apartar-la com a una amenaça. I això, segons La Bruyère, ho va saber fer molt bé: 

                                                             
93 El parlament de Paris nli havia atorgat a Lluís XIV el títol de Lluís el Gran el 1680. (Mercure Galant, juny de 
1682, pàg. 267). 
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“És una màxima antiga i segura en política permetre que la gent estigui 

plena de festivals, espectacles, luxe, pompa, plaers, vanitat i feminitat, per 

ocupar les seves ments amb coses banals, i deixar-los assaborir frivolitats 

insignificants, és una manera eficaç de preparar el camí cap el 

despotisme”.94  

 

I el tercer objectiu era el de augmentar i estendre la seva pròpia glòria i la de França, com 

una forma d’imperialisme. Lluís XIV va dir: “Mentre consolido la meva autoritat a casa 

cada cop més cada dia, no perdo cap oportunitat de mantenir la dignitat i els interessos de 

la Corona a l’estranger”95. 

 

Lluís XIV dictava el gust a Europa. França immediatament es va convertir en el llenguatge 

de la diplomàcia.  Les danses de cort franceses, per exemple, es ballaven a totes les corts 

estrangeres. El Mercure96 va afirmar que “França sota el seu  regnat [el de Lluís XIV] era 

superior a altres nacions per la ciència, les belles arts, així com també per ales armes; els 

acadèmics en totes les parts d’Europa va esdevenir els seus alumnes”97. I Bonnet reporta: 

“Avui tots els grans nobles d’Europa venen a França a perfeccionar-se en els exercicis 

propis de la noblesa”98. Les modes franceses eren un rigor a tots els països estrangers. Com 

a testimoni, el violinista i compositor francès Pietro Locatelli va afirmar que 

“A finals del segle XVII, a Itàlia, i a gairebé tota Europa...tothom es 

vestia gairebé completament segons la moda francesa, i els espanyols 

també estan començant a abandonar el seu vestuari nacional. A Itàlia, 

cap a finals de segle, si una dona de la noblesa no seguia l’estil de Paris, la 

                                                             
94 BRUYÈRE, Jean de la (1688): Les Characteres ou Les Moeurs de ce siecle. Paris: chez Estienne Michallet. Pàg. 
245. 
95 SONNINO, Paul [ed.] (1970): Louis XIV, Memoirs for the Instruction of the Dauphin. Nova York: The Free 

Press. Pàg. 48. 
96 Mercure Galant va ser en el seu orígen una revista literària fundada en el segle XVII que esdevindria el 
Mercure de France en el segle XX. La revista, que s’anomenava així en honor al déu romà missatger dels altres 
déus, oferia notícies variades, poemes i historietes amb una periodicitat trimestral en els seus inicis, i mensual 
més tard. Tenia també una funció informativa de la noblesa per a la noblesa, ja que es publicaven cròniques, 
la majoria d’elles anònimes, amb tot el que passava a la cort francesa i a les famílies més rellevants de la 
societat, des de festivitats vàries, casaments, batejos, naixements, defuncions, celebracions religioses, etc. 
Evidentment, tot allò que tenia a veure amb la família reial i el seu entorn tenia una rellevància primordial. 
97 Mercure (març, 1682), pàg. 150: La France sous son regne –superieure aux autres Nations par les Sciences, et par les 
beaux Arts, aussi bien que par les Armes; les Sçavons de toutes les Parties de l’Europe devenus ses Pensionnaires. 
98 BONET, Jacques (1723): Histoire Générale de la danse sacrée et profane. Paris, d’Houry fils. Reedició 1969: 
Ginebra, Slatkine Reprints. Pàg. 177: Aujourd’hui tous les grands Seigneurs de l’Europe viennent en France pour se 
perfectioner dans les exercicis convenables à la noblese. 



68 
 

gent es podia burlar d’ella...els mobles, els carruatges, i tot tipus 

d’elements de luxe s’importaven de Paris.”99 

Lluís XIV va morir l’1 de setembre de 1715 i Lluís XV, duc d’Anjou i Dauphin de França, 

el seu besnét, el va succeir en el tron ja que ell no tenia més descendència directa (la 

regència és inevitable ja que l’hereu només tenia cinc anys, els mateixos que tenia Lluís XIV 

quan es va convertir en rei. Es va disposar que els regents fossin el seu nebot i gendre, el 

duc Felip II d’Orleans; juntament amb el duc de Maine, fill il·legítim de Lluís XIV i cunyat 

de Felip II d’Orleans). El mandat de l’anomenat Rei Sol va acabar amb una gran crisi social. 

Un dels motius principals era el pes de la càrrega fiscal, que a més requeia sobre una 

població molt afectada pels devastadors efectes climatològics sobre la collita, com va 

succeir el 1694, per a la suma d’esdeveniments negatius naturals i militars del període entre 

1708 i 1710.  

 

 

3.2. EL REI BALLARÍ: LE ROI DANSE 

És evident i conegut que Lluís XIV tenia una especial predilecció per la dansa. D’això en 

són testimoni no només la seva participació, durant gairebé vint anys, a uns vint-i-cinc 

ballets de cour, sinó també per les estructures que va crear per ajudar el desenvolupament de 

la dansa, i el lloc que li va donar a la cort. Tampoc es pot negar que la dansa va jugar un 

paper innegable en una política que pretenia imposar Lluís com “le plus grand roi de 

l’univers”, com canten molts pròlegs d’òpera. 

Fins i tot quan Pierre Rameau publica el seu llibre clau, Le Maître a Danser, el 1725, va 

atribuir al rei tot el que ha après l’art de la dansa durant el seu regnat, tot i que en el 

moment de publicació del llibre, Lluís XIV feia deu anys que havia mort:  

“El regne de Lluís el Gran sempre serà contemplat amb justícia, com el 

regne dels homes més il·lustres. Entre totes les Arts es van perfeccionar 

sota els ulls, i per les llibertats d’un monarca tan poderós, la Dansa va fer 

els progressos més ràpids; tot hi semblava contribuir. Aquest príncep que 

                                                             
99 LOCATELLI, Sebastien (1905): Voyage en France, moeurs et coutumes françoises, 1664-1665. Traduït per 

Adolphe Vautier. Paris: Alphonse Picard et Fils. Pàg. xix: A l’Italie comme à presque tout le reste de l’Europe..à la fin 

de XVIIe siècle s’habille presque entièrement à la François, et les Espagnols eux-mêmes commencent à quitter leur costume 

national. En Italie, vers la fin du siècle, si une femme de condition ne suit pas la mode de Paris, le peuple se moque d’elle ...il font 

venir de Paris du meubles, des carrosses, avec toutes sortes de menús objets. 
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havia rebut de mans de la Naturalesa una figura noble i majestuosa, havia 

estimat des de la seva infantesa tots els exercicis del cos i havia afegit als 

dons naturals totes les gràcies que es podien adquirir. El gust que tenia 

per la Dansa el va comprometre el va comprometre en tots els moments 

possibles del seu Regne, a donar aquests ballets magnífics, on aquest 

Sobirà no rebutjava aparèixer ell mateix amb els Prínceps i els Senyors 

del seu Reialme. Quina emulació no sentien tots els joves cortesans en 

l’esperança de ser admesos en els plaer d’una Cort tan brillant?”100 

Si el rei era un ballarí de qualitat és difícil de dir, ja que tots els comentaris sobre la seva 

activitat que s’han conservat sempre són complaents de manera sistemàtica cap a la seva 

figura. El que si sembla demostrable és que Lluís XIV era perfectament capaç de ballar sol 

a escena, ja des de l’edat de setze anys, i tenint en compte la dificultat de les coreografies a 

solo, la seva tècnica, el seu talent i la seva gràcia semblen provades. 

El jove Lluís passava un temps considerable ballant, va rebre lliçons de dansa des de la seva 

infantesa. El primer cop que Lluís va ballar davant la seva cort, en un ball social en el Palais 

Royale, tenia només sis anys i mig. Madame de Motteville101 va ser testimoni del rei ballant 

a l’edat de vuit anys: 

 “El rei portava un abric de saten negre amb brodats i ornaments daurats 

i platejats, que el color negre només feia que mostrar-los i lluir-los encara 

més. Plomes i cintes de color vermell viu completaven els seus 

ornaments, però l’expressió de la seva  cara, l’amabilitat dels seus ulls 

acompanyava la seva templança, la pal·lidesa i brillantor de la seva pell, 

junt amb els seus cabells, llavors molt rossos, l’adornaven molt millor 

que la seva vestimenta. Va ballar d’una manera perfecta, i tot i que només 

era un nen de vuit anys, es podia dir que era un dels que més gràcia tenia 

de la companyia, i, amb tota seguretat, el de més bellesa”.102 

                                                             
100 RAMEAU, Pierre (1725): Le maître à danser. Paris: Chez Rollin Fils. Pàg. IX-X: Le Regne de Louis le Grand 

serà toujours regardé avec justice, comme le Regne des homes les plus illustres. Entre tous les Arts se sont perfectionnez sous les 

yeux, et par les liberalitez d’un si puissant Monarque, la Danse a fait les plus rapides progrés; tout sembloit y contribuir. Ce 

Prince qui avoit reçû des mains de la Nature une figure noble et majestueuse, avoit aimé dès son enfance tous les exercicis du 

corps, et avoit ajoûté aux dons naturals toutes les graces qui peuvent s’acquerir. Le goût qu’il avoit pour la Danse l’engageoit 

dans les moments plausibles de son Regne, à donner de ces Ballets magnifiques, où ce Souverain ne dedaignoit pas de paroître lui-

même avec les Princes et les Seigneurs de son Roïaume. Quelle émulation ne ressentoient pas tous les jeunes Courtissans dans 

l’esperance d’être admis aux plaisirs d’une Cour si brillante?. 
101 Françoise Bertaut de Motteville (ca. 1621-1689) era la filla d’una amiga personal i secretària privada d’Anna 
d’Àustria, l’esposa de Lluís XIII. Les seves Mémoires i la correspondència que s’ha conservat amb la duquessa 
de Montpensier, la Grande Mademoiselle, donen una visió fidedigna del que era la vida a la cort en aquell temps. 
102 SAINTE-BEUVE, Charles (1994): Portraits of the Seventeenth Century. 2 volums. Traducció de Katherine 
Prescott Wormsley. Nova York: Frederick Ungar Publishing Co. Volum 1, pàgs. 413-14: The King wore a coat of 
Black satin with gold and silver embroidery of which the Black showed only enough to set off to advantage the embroidery. 
Carnation-colured plumes and ribbons completed his adornment, but the beautiful features of his face, the gentleness of his eyes 
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Lluís XIV va fer el seu debut en el ballet de cour sis anys més tard, el febrer de 1651, al 

mateix temps que el seu germà petit, Felip d’Anjou, le petit Monsieur. Va ser el en Ballet de 

Cassandre, on el rei va aparèixer dues vegades. A aquest li va seguir dos mesos després Les 

Fêtes de Bacchus, on encarnava a sis personatges. En aquests dos ballets còmiques, així com 

grotescos, el rei només tenia tretze anys. 

 

 

Primera pàgina del llibret del Ballet de Cassandre. Bibliotèque National de France, Paris. 

 

En la tercera entrée del Ballet de Cassandre, el rei apareix vestit de cavaller servent d’una 

princesa, mentre s’acompanyava la seva acció amb aquests versos distribuïts al public: 

“Aquest noble cavaller amb molta glòria 

Agafarà de la mà a la Victòria 

Els seus trets esborraran el seu pare i el seu avi. 

Oh, majestat, la seva gràcia és extrema! 

De moment encara el porten 

Però en sis mesos ja anirà tot sol”.103 

 

                                                                                                                                                                                   
joined to their gravity, the whiteness and brilliancy of his skin, together with his hair, then very blond, adorned him much moret 
han his clothes. He danced perfectly, and though he was only eight years old, one could say of him that he was one of the company 
who had the best air, and, assuredly, the most beauty. 
103 LACROIX, Paul (1968): Ballets i Mascarades de cour de Henri IV à Louis XIV, 1868-1870. 6 volums. Ginebra: 
Slatkine. Volum 6, pàg. 270: Ce noble chevalier avec beaucoup de gloire /Tiendra par la main la Victoire/ Ses traïts 
effaceront son père et son aïeul./ Qu’il a de majesté, que sa grâce est extrême!/ On le mène encore lui-même/ Mais dans six mois 
il va tout seul. 
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En aquestes paraules, ja es pot entreveure el que succeirà seguidament. Els ballets de cour es 

convertiran en al·legories del poder i la glòria del rei, en vehicles per consolidar el regnat 

d’un Lluís XIV que acaba d’arribar al tron. En un ballet de cour en el segle XVII, Lluís XIV 

era normalment la figura central de l’espectacle, i els seus rols sempre reflectien la seva 

deificació; la identificació més famosa del Rei era amb el Déu grec del sol, Apol·lo, un rol 

que va ballar nombroses vegades. 

Quan arriba a la seva majoria d’edat, el rei afirma la seva passió per l’art en el que és 

excel·lent i al qual, durant dos decennis, li va conferir un esclat prestigiós. Mazzarino va 

comprendre llavors el partit que en podia treure d’aquest espectacle en voga, il·luminat pel 

resplendor que un adolescent adulat per la seva cort ja que s’havia convertit en un heroi 

gràcies a la dansa. Amb els ballet de cour el cardenal va veure el camí per a restablir la 

confiança en el seu govern i en la persona del rei, un cop la pau havia tornat a Paris després 

dels disturbis de la segona Fronda. En aquest context polític, el ballet es converteix en un 

estendard de propaganda, una cerimònia d’adulació al rei que va ser essencial per a la 

consolidació del seu regnat. 

 

El Ballet de la Nuit: de nou una qüestió política  

El febrer de 1653, Mazarin va promoure un espectacle magnífic i de llarga durada, el Ballet 

de la Nuit. La maquinària d’escena era de Giacomo Torelli, els versos del poeta Isaac de 

Benserade, i part de la música de Jean de Cambefort. Els coreògrafs encara avui no es 

coneixen. El ballet consistia en quaranta-dues entrées de considerable diversitat, que resolien 

en el grand ballet que demostrava a gloriosa sortida del sol després de tots els esdeveniments 

de la nit. Aquesta sortida del sol, personificada en el personatge d’Apol·lo (amb una 

vestimenta de tall romà, un corsé daurat, una faldilla plena de rajos daurats) simbolitzava la 

sortida del Rei, d’aquí prové el seu nom del Rei Sol, que estava envoltat per ballarins que 

representaven l’Honor, la Gràcia, l’Amor, la Valentia, la Victòria, el Favor, el Renom i la 

Pau. D’aquesta manera, advertia a aquells que no respectaven el seu poder que “aviat 

sentirien el seu calor”, recordant als nobles que l’oposició a l’autoritat reial no es podia 

permetre més. A més, amb l’aparició del Sol, el principi ordenant de tot l’univers, Lluís XIV 

també apareix com el principi ordenador de la cort, un cos d’elit d’aristòcrates que giren 

entorn a una figura central: el Rei Sol. Tal i com explica Alan Wesley Sikes104, la participació 

                                                             
104 SIKES, Alan Wesley (2001): The Performing Subject: Identity and Representation From Versailles to Versace. 

Universitat de Minnesota. 
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en els Ballets permetia que cada subjecte aristocràtic s’assegurés una estació específica en la 

jerarquia de la cort. De fet, la vertadera noblesa del subjecte estava concebuda precisament 

en termes d’aparença en aquesta estació; la pròpia visibilitat a través de la producció d’una 

representació d’ells mateixos que es corresponia a la seva posició a l’estructura de la cort. 

La dansa seguia convertida en una arma d’estat, tal com havia succeït amb el ballet de cour de 

l’època de Lluís XIII. 

 

 

Lluís XIV disfressat de Sol pel Ballet Royal de la Nuit, 1653. Cliché de la Bibliotèque Nationale de France, 

Paris. La contribució política dels ballets era subtil i persuasiva; no només impressionava i agradava a una 

audiència sofisticada, sinó que el Rei sovint es veia representat de manera al·legòrica com un líder valent i 

noble, poderós en la batalla i just en la pau. 
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Un any més tard el sobirà interpreta de nou a Apol·lo en el Pròleg de les Noces de Pélée et de 

Thétis (1654), comèdia en música de Carlo Caproli emmarcant un ballet sobre el mateix 

tema. Està envoltat de les nou muses, interpretades per les principals dames de la cort, 

entre elles Enriqueta d’Anglaterra, la seva cosina. També pren per exemple, en el ballet des 

Plaisirs (1655), el paper d’un egipci, un geni llibertí i borratxo del geni de la dansa: elecció 

reveladora de la seva fantasia. 

 

Durant l’adolescència reial, plena de galanteria, es multipliquen els ballets fantàstics i 

graciosos, amb noms evocadors: Les Bienvenus (1655), Psyché (1656), La Galanterie du temps, 

l’Amour malade (1657), Les Plaisirs troublés, Alcidiane (1658), La Raillerie (1659). El 1660, el 

matrimoni del Rei amb la infanta Maria Teresa d’Àustria no posa pas punt i final a aquest 

gust. El 1661, el sobirà apareix envoltat de Baptiste –Lully-, de Beauchampss, de d’Olivet, 

de Saint-Aignan, de Villeroy, de Mlles Vertpré i Girault en el ballet de L’Impatience. El 

decorador Carlo Vigarani declara que no hi ha home prou àgil ni de port més majestuós 

que Lluís XIV. El maig de l’any següent, a Fontainebleau, es porta a escena el Ballet des 

Saisons, amb la Primavera interpretada per Madame, i Enriqueta d’Anglaterra en el rol de 

Diana. Aquest és el primer ballet que s’organitza desprens de la mort del cardenal 

Mazzarino i de la decisió del rei de governar tot sol, i marca un gran punt en la carrera de 

Lluís XIV com a ballarí. Hi encarna el rol de Ceres, qui dóna el blat al seu poble i, la segona 

vegada que s’interpreta, a la Primavera, que fa desaparèixer el mal temps i renova la terra. 

El grotesc i el còmic encara tenen la seva presència en el ballet de cour, però cada cop més 

es donen els personatges més seriosos al rei, per reforçar el missatge simbolico-polític que 

s’hi amaga al darrera. 

 

En l’últim ballet on va aparèixer el rei, el Ballet de Flore del 1669 (a principis de la seva 

trentena), hi va participar plenament encarnant el sol i un personatge europeu. Aquesta va 

ser la seva última aparició als escenaris, tot o que va continuar participant en els balls 

socials durant encara deu anys. L’última menció que s’ha trobat de la participació del rei 

com a ballarí data del 1679, en un ball social donat per les noces de la seva neboda Maria 

Lluïsa d’Orleans amb el rei Carles II d’Espanya. 
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3.3. LA POLÍTICA DE LES ARTS SOTA LLUÍS XIV  

Per a Lluis XIV, les arts van constituir armes polítiques tant poderoses com els seus vaixells 

de guerra, destinats a proclamar la glòria de França. Sota el seu regnat i durant tot el segle 

XVIII, la música i la dansa franceses esdevenen els models respectats i imitats per tota 

Europa.  

Totes les arts estaven polititzades, ja que l’art era part de la maquinària de propaganda i, 

com a tal, encarnava tota la mitologia del seu regne. Totes les activitats de la cort, els 

esdeveniments religiosos, socials i culturals s’organitzaven per enaltir el prestigi personal del 

rei i portar, per tant, la glòria a França. Això respon també al tercer objectiu del monarca 

que s’ha comentat abans, fer de França el país més magnificent i poderós del món. La 

dansa era una part important d’aquest esquema, i tenia lloc a la cort sota dues formes: els 

balls cerimonials i el ballet. Els esdeveniments significants del regne es marcaven amb balls 

formals amb un elaborat ritual cerimonial que es centrava en el rei. Ja en les interpretacions 

codificads en la notació Feuillet, s’invocava el rei pel seu segell de legitimitat; de fet, 

l’aparença del monarca en localitzacions específiques en mots balls reials testimonia la 

importància de la seva presència, juntament amb els protocols de l’acte de la dansa. 

Sobre la virtut dels divertissements royales, plens de números de dansa, Lluis XIV va 

escriure: 

“Aquesta societat de plaers, que dóna a les persones de la cort una 

honesta familiaritat entre ells, els arriba i els encanta més del que es pot 

dir. El poble, per una altra banda, gaudeixen de l’espectacle, que en el 

fons sempre té l’objectiu d’agradar; i tots els nostres subjectes, en 

general, estan satisfets de veure que estimem el mateix que ells estimen, o 

el que els hi va millor. Per això, tenim el seu esperit en el nostre cor, 

algunes vegades potser encara més fortament, que per les recompenses i 

els beneficis, i a la mirada dels estrangers, en un Estat que veuen pròsper 

i ben organitzat, allò que es consumeix en aquestes despeses que poden 

passar per superficials, creen en ells una impressió molt avantatjosa de 

magnificència, de poder, de riquesa i de grandiositat, sense comptar 

encara que educa en tots els exercicis del cos, que no pot ser confirmat 

que per això, sempre per la bona gràcies es jutja a un Príncep, més per 

allò que es veu, que per allò que no es veu. Totes les meves 

consideracions, fill meu, quan la meva edat i la meva inclinació no m’hi 

hagin portat, m’han obligat a afavorir els divertiments d’aquestes 

característiques, i a vos també us hi han de portar, sense arribar a un 

excés que no seria lloable; ja que, aleshores, fill meu, algun error que ens 
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pogués afectar en les altres accions, no us hi equivoqueu, i tampoc 

equivocareu al públic.” 105 

El missatge codificat en les arts era que Lluís XIV era el més gran dels reis, i França era 

igual a la glòria dels Romans i els Grecs Clàssics del passat. Com una mena de pòlissa, el 

passat s’evocava per legitimar el present, afegint la mitologia de les victòries passades als 

esforços presents. Lluís XIV es caracteritzava com a Apol·lo i Cèsar, mentre documentava 

les seves victòries a la resta d’Europa, en les pintures del sostre de la Galeria dels Miralls, 

per exemple. 

 

 

Lluís XIV com Apol·lo, Jean Nocret (1670) 

 

L’interès del rei pels divertissements, fins el punt de articipar-hi ell mateix, només es pot 

entendre en mans d’un sol objectiu, el de governar. Segons afirma Lisa Christianna Devero 

                                                             
105 SONNINO, Paul [ed.] (1970): Louis XIV, Memoirs for the Instruction of the Dauphin. Nova York: The Free 

Press. Pàgs. 135-136: Cette societé de plaisirs, qui donne aux persones de la cour une honnête familiarité avec nous, les touche 

et les charme plus qu’on ne peut le diré. Les peuples, d’un autre côté, se plaisent au espectacle, où au fond on a toujours pour but 

de leur plaire; et tous nos sujets, en général, sont ravis de voir que nous aimons ce qu’ils aiment, ou à quoi ils réussissent le 

mieux. Par là, nous tenons leur esprit et leur coeur, quelquefois plus fortament peut-être, que par les récompenses et les bienfaits, 

et à l’égard des étrangers, dans un État qu’il voient florissant d’ailleurs et bien réglé, ce qui se consume en ces dépenses qui 

peuvent passer pour supèrflues, fait sur eux une impression tres avantageuse de magnificence, de puissance, de richesse et de 

grandeur, sans compter encore que l’adresse en tous les exercicis du corps, qui ne peut être entretenue et confirmé que par là, est 

toujours de bonne grâce à un Prince, et fait juger avantageusement, par ce qu’on voit, de ce qu’on ne voit pas. Toutes mes 

considérations, mon fils, quand mon âge et mon inclination ne m’y auraient pas porté, m’obligeaient à favoriser les divertissements 

de cette nature, et vous y doivent obliger de même, sans aller pourtant à un excés d’attachement qui ne serait pas louable; car 

alors, mon fils, qualque gravité que nous puissiez d’ailleurs affecter dans vos autres actions, ne vous y trompez pas, vous ne 

tromperiez point le públic. 
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en la seva tesi doctoral106, si Lluís va aprendre i practicava la música i la dansa, tot i que 

també li produïa satisfacció, comprenia la importància que les arts havien de tenir en un 

context d’estat, entenent-los com els unics mitjans capaços de donar legitimitat als exercicis 

d’un príncep de la manera que els concebia. La música i la dansa es podien interpretar i 

practicar amb tot el talent i passió del món, la raó d’estat sempre li seria superior, el deure 

d’un rei es tractava llavors de moderar les seves vinculacions personals: 

“Si creieu en el mestre de dansa i el mestre d’armes, i tots els altres, el 

que us diran cadascun d’ells, i és veritat, que la seva art demana la 

dedicació de l’home en la seva totalitat, ja que que sempre hi ha alguna 

cosa a aprendre; però serà suficient si coneixem aquesta veritat sense fer-

la experiència, ni tractar de buscar els límits del seu saber, que ni ells 

mateixos troben mai, [...] Ja sabeu les paraules d’aquest rei per al seu fill: 

no et fa vergonya tocar així de bé només la lira? El patiment el trobareu 

arreu, hi és entre la gent que us supera, però que ningú us iguali, si es pot, 

en l’art de governar, que no podeu conèixer massa bé, i que ha de ser la 

vostra aplicació principal”.107 

Totes les expressions artístiques estaven al servei de l’interès de l’Estat,  però tenien el seu 

referent estètic en el passat grec, és a dir, “les seves característiques [de l’art] eren instruir 

mentre divertien, formar la moral i estimular la virtut, representant herois i grans 

accions”108. Bonnet també diu que la dansa de la cort també prové de la Grècia clàssica: 

 

“La dansa...deu el seu origen al culte de la Religió, l’astronomia i a l’art de 

la guerra més que als espectacles i a les festes públiques; però deu la seva 

perfecció a les danses durant les celebracions públiques, i a les 

interpretacions del ballet o de la dansa teatral en la que els Grecs van ser 

els primers inventors; i en el que es podria dir que els Francesos tenen 

                                                             
106 DEVERO, Lisa C. (1991): The Court Dance of Louis XIV as exemplified by Feuillet’s Choregraphie (1700) and 

how the Court Dance and ceremonial ball were used as forms of political socialization. Nova York: New York University. 

Pàgs. 2-8. 
107 GOUBERT, Pierre [ed.] (1992): Louis XIV, Mémoires pour l’instruction du Dauphin. Paris: Imprimerie 

National Éditions. Pàg. 136: Si vous en croyez le maître à danser et le maître d’armes, et tous les autres, ils vous diront 

chacun, et il est vrai, que leur art demande l’homme tout entier, et qu’on y trouve toujours à apprendre; mais c’est assez pour nous 

de connaître cette vérité sans en faire l’expérience, ni chercher les dernières bornes de leur savoir, qu’ils ne trouvent jamais 

euxmêmes, [...] Vous savez le mot de ce roi d’autrefois à son fils: N’as-tu point de honte de jouer si bien que la lyre? Souffrez 

qu’en toutes sortes de choses, il y ait parmi vos sujets des gens qui vous surpassent, mais que nul ne vous égale, s’il se peut, dans 

l’art de gouverner, que vous ne pouvez trop bien savoir, et qui doit être votre application principale. 
108 BONET, Jacques (1723): Histoire Générale de la danse sacrée et profane. Paris, d’Houry fils. Reedició 1969: 
Ginebra, Slatkine Reprints. Pàg. 222: Leur propietez sont de nous instruiré en nous divertissant, de former nos moeurs, et 
de nous excitar à la vertu, en representant des Héros et les grandes actions. 
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gran maestria, durant més d’un segle, més que cap altre nació en el 

món”.109  

 

Conseqüentment, l’estètica clàssica, amb els antics com a model de presumida perfecció, va 

esdevenir la base pel gust en totes les arts. La funció de l’art era a de publicitar un govern 

secular. No només per confirmar els principis monàrquics, i la persona del Rei, com l’art 

cristià es feia servir per l’Esglésica Catòlica en l’Edat Mitjana, sinó també per demostrar la 

seva qualitat de superioritat cultural dels francesos. Conseqüentment, l’art estava obligat a 

proveir una elit, idealitzada, imatge. Això era per legitimar l’autoritat del Rei als ulls de la 

noblesa –proporcionar un ideal amb el que es poguessin identificar- ja que els eren l’única 

amenaça, més que la gent comú que eren políticament impotent, i es consideraven sense 

conseqüències. I, amb l’objectiu de ser controlables, l’art es va posar sota l’autoritat de la 

raó i el principi. Tota la societat estava planejada i centralitzada, i l’art també. Això reflectia 

el clima d’idees, a mida que la segona part del segle XVII es va caracteritzar per una 

revolució científica. D’acord amb això, tot havia d’estar subsumit a unes normes, 

procediments i estàndards, i subjecte a enginyeria.  

Això és l’art arquitectònic. Era una antítesi a l’art com es “sentia”, i es produïa per un 

procés creatiu incomptable. Però també era una forma d’art que publicités els valors  d’una 

classe aristocràtica, una que es devia al deure i era una forma cap a l’exterior. Aquest 

paradigma era una antítesi a l’art popular, que es concebia com “emocional”. 

 

Lluís XIV també pretenia centralitzar el poder i mantenir la cort ocupada per garantir la 

pau del seu regnat i la seva pròpia seguretat. Per tant, les arts havien de transmetre un 

missatge de control, ja que Lluís XIV necessitava controlar-ho tot, i l’estil de les arts havia 

de reflectir aquest paradigma. El Rei en controlava la producció, ja que el patronatge era 

una qüestió d’Estat, i el sistema d’acadèmies es feia servir com una política de les arts. Com 

a resultat, tot l’art va esdevenir acadèmic, un art d’elit que reflectia els valors de la cort, i el 

seu gust es prenia com a estàndard per tot l’art. Llavors s’imposava a la societat, legitimant 

d’aquesta manera la dominància d’aquesta elit, i donant una il·lusió d’homogeneïtat de l’estil 

i el pensament. Conseqüentment, tot l’art tenia les mateixes característiques generals i 

estava objectivitzat.  

 

                                                             
109 Ibid., pàg. 70: La danse...doit son origine au culte de la Religion, à l’Astronomie et à l’Art de la Guerre, plutôt qu’aux 
espectacles et aux fêtes publiques; mais elle doit sa perfection aux danses des réjouissances publiques, et aux représentations des 
Balets de la danse Théâtrale dont les Grecs sont les premiers inventeurs; à laquelle on peut diré que les François sont plus excellé 
depuis plus d’un siècle, que pas une des nations du monde. 
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Si Lluis XIV va vetllar tant per a ell com per a la seva descendència per inculcar el gust per 

a la música i per a la dansa, ho va fer gràcies a la millor educació possible. La majoria dels 

prínceps i de les princeses van respondre als desitjos del monarca i també van presentar 

interessos i talents incontestables. Lluis XIV va ser, més que res, un ordonnateur, protegint 

als artistes capaços de trobar un llenguatge fort i adequat amb les seves intencions en la 

concepció i la posada en obra d’un art nacional indissociable de la seva categoria, de 

l’afirmació d’una glòria intrínseca a la imatge del sobirà. 

 

 

3.4. LA CORT DEL REI: EL JOC DE LES APARENCES 

La noblesa de la cort eren figures públiques, sempre a la vista, ja que tenien els seus deures 

en el domini públic. Visconti afirma que la noblesa havia de “mostrar-se en públic”110; i 

Madame afirma que “els grans...estan sempre rodejats d’una multitud per tant,...sempre 

estan en una exhibició”111. Per exemple, quan la princesa de Savoie, d’onze anys, més tard la 

Duquessa de Borgonya, va arribar per primer cop a França, Lluís XIV va quedar 

impressionat pel seu aplom, i va escriure en una carta a Mme de Maintenon: “No està 

avergonyida quan la gent se la mira, com algú que ja ha vist món”112. 

 

És la primera vegada que la gent no anava al ball només per divertir-se, sinó per ser vist, , el 

noble es mostra davant el rei i li ensenya les subtileses que han inventat en la dansa. El ball 

focalitzava tota l’atenció dels cortesans i la feina feta pel maître à danser. La feina del maître 

à danser i les capacitats dels ballarins es mostraven parella per parella en el ball. Un ballarí 

no triava la seva parella, sinó que funcionava per ordre jeràrquic, en un ritual protocol·lari 

de aparèixer i satisfer la mirada del rei113. També era una manera d’ordenar la cort. 

                                                             
110 VISCONTI, Primi (1908): Mémoires sur la cour de Louis XIV. Traduït per Jean Le Moine. Paris: Calmann-

Levy. Pàg. 387: Se montrer en public. 
111 WORMSLEY, Katherine Prescott, [ed.] (1902): Correspondence of Madame, Princess Palatine, Marie-Adelaide de 

Savoie, and Madame de Maintenon. Boston: Hardy, Pratt & Co. Pàg. 28. 
112 DANGEAU (1856): Journal du Marquis de Dangeau, avec les additions inèdites de Duc de Saint-Simon. 19 vols. 

Paris: Firmin Didot Frères. Volum 1, pàgs. 21-22: Elle...n’est point embarrassé qu’on la regarde, comme une personne 

qui a vu du monde. 
113 El ball era una de les activitats centrals a Versalles en la vida quotidiana. Després de la danse en cortège, 

començava la sèrie de danses parella per parella. Les danses eren breus i la música sempre estava escrita 

pensant en la dansa i en les reverències obligades que s’havien de fer abans i després de cada dansa, aquestes 

reverències allargaven la presència de la parella davant del rei i davant de tota la cort. 
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En la dansa de cort el cos “personal” estava emmascarat. La personalitat quedava de costat. 

El que quedava era la imatge noble. La “forma” de la imatge era la màscara darrera la qual 

tot allò “personal” quedava amagat. Per tant, la dansa de cort va esdevenir un símbol, una 

abstracció que representava la vida de la cort. Com a resultat, només el vertader noble 

podia ballar el que, en essència, era la seva dansa ètnica. Es requeria un estil de vida i anava 

amb ell, o es requerien ballarins professionals que eren entrenats per ballar qualsevol rol o 

part. Alguns cortesans eren, de fet, ambdós ja que tenien un nivell de ballarins 

professionals. 

 

 

 

Ball a la francesa en honor de l’aniversari de Guillem d’Orange, celebrat a Holanda el desembre de 1686. 

Gravat de Daniel Marot (Victoria and Albert Museum, Londres) 
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El cortesà ideal: l’esprit 

Amb el rei com la seva personificació, s’esperava que l’aristocràcia assentés exemple a la 

resta de la societat com a una obligació personal, ja que tenien més temps i diners que la 

resta de la gent per dedicar-se al seu propi cultiu, educació i perfecció.  

La noblesa tenia una postura distintiva, la manera com una persona es movia i es sostenia 

demostrava la seva posició en la societat. La postura i l’empresonament dels peus en les 

cinc posicions era, de fet, un dels trets distintius de la dansa de cort. Aquesta postura 

bastant artificial era natural per a la noblesa, ja que es podia concebre com una postura de 

dominància o de dominació. Certament és una postura de comandament. 

 

L’actitud subjacent del ballarí era la noblesa d’esperit, que implicava devoció al Rei i a 

França, juntament amb un sentiment d’orgull en la pròpia persona. Mentre s’estava dret, 

aquesta noblesa s’expressava en una postura erecta, però sense ser ni rígida ni fluixa, amb el 

cap col·locat plenament sobre les espatlles, sense estar inclinat cap amunt en senyal de 

desdeny ni cap avall mostrant humilitat. El cos està en una posició d’equilibri, amb el pes 

directament repartit sobre els dos peus i els braços relaxats en ambdós costats, 

aproximadament equidistants del cos. Tots els extrems s’eviten, de manera que les mans 

estan entreobertes, els peus i els malucs girats lleugerament cal enfora (però no de manera 

tan exagerada com en la tècnica del ballet modern). L’efecte és agradable i fort, i el ballarí 

demostra el control que té sobre el seu propi cos. Totes aquestes qualitats –noblesa 

d’esperit, disciplina sense desdeny, equilibri entre forces oposades, evitació dels extrems- 

denoten classicisme, i afirmen que la dansa estava emparellada amb les altres arts del regne 

com la literatura, la poesia, el drama, la pintura i l’arquitectura. 

 

Els models ideals dels nobles es dibuixaven des de la Grècia Clàssica. Els déus i deesses 

grecs tenien tan el costat diví dels immortals, com les passions més terrenals i humanes; i 

era precisament aquesta dualitat de la “perfecció imperfecta” la que tenia molt sentit i eren 

molt apropiats per a l’esperit francès del segle disset. Per emular els antics grecs, s’havien de 

tenir unes certes característiques i practicar certes costums: s’havia de ser serè, tenir una 

mirada àmplia cap el món, una ment oberta, un compromís amb l’harmonia i l’ordre, 

valentia i coratge personal i un desgrat per l’excés passional. L’enginy, un viu sentit de la 

ironia, i la capacitat de diversió eren atributs importants, tant en el lèxic d la mitologia grega 

com en la interpretació francesa.  
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Essencialment, un noble cultivava la seva presència personal, que havia de ser a la vegada 

alerta i pausada, oberta i relaxada, però d’entre totes aquestes qualitats, impressionant.  

 

A l’estructura de la vida cortesana, ballar amb una parella davant d’una multitud 

d’espectadors no era excepcional. L’entrenament en la dansa tenia un rol central en 

l’educació aristocràtica; els cortesans passaven llargues hores amb els seus mestres de dansa 

assajant, no només les danses del moment que es ballaven a la cort, sinó també afinant la 

tècnica de la dansa. 

La vida formal dels nens començava a una edat molt primerenca. Quan estaven en 

companyia, els nens eren vestits com els adults i s’esperava que també es comportessin 

com a tals. D’aquesta manera, tot i que creixien envoltats de disciplines socials, es podien 

enfrontar a llargues trobades formals, com les que va patir la petita princesa de Savoie114. 

Aquesta, quan tenia deu anys, va ser portada a la cort de Lluís XIV per casar-se amb el seu 

nét, el duc de Borgonya. La petita princesa va haver de fer mostra de calma i resistència 

quan, a la seva arribada, va haver d’assistir a una Missa solemne després d’un llarg viatge. La 

seva arribada a Fontainebleau el 5 de novembre de 1696 va ser descrita pel duc de Saint-

Simon115: 

“Tota la cort estava reunida esperant per rebre’ls als peus de les escales 

en forma de ferradura, amb tota la multitud esperant dreta baix, la vista 

era magnífica. El Rei va acompanyar cap a dins a la petita princesa, que 

semblava que li sortia de la butxaca, i que caminava poc a poc al llarg de 

la terrassa cap als apartaments de la Reina Mare, que li havien estat 

assignats, on Madame i les seves dames esptaven esperant. Ell mateix va 

presentar el primer dels prínceps i princeses de sang, demanant a 

Monseigneur de nomenar als altres i d’assegurar-se de veure que tots els 

que tenien dret la saludessin, i després que anés a 

descansar...Monseigneur es va quedar sol amb la princesa, tots dos de 

peus. Ell li va presentar a tots aquells, tant dones com homes, que havien 

vingut per besar-li el final de la faldilla, i li anava indicant a qui ella hauria 

de besar també, és a dir, prínceps i princeses de sang, ducs i duquesses, i 

                                                             
114 Maria Adelaida de Savoie (1685-1712) era l’esposa de Lluís, el duc de Borgonya. Era la filla major del duc 
de Savoie, Victor Amadeu, i d’Anna Maria d’Orleans. Va ser també la mare del futur rei de França Lluís XV. 
Convertida en la duquessa de Borgonya després del seu matrimoni, va arribar a ser la Dauphine de França, 
hereva al tron, després de la mort del seu sogre, el Grand Dauphin, el 1711. Va morir de xarampió el 1712, 
només una setmana abans que el seu marit. 
115 Louis de Rouvroy (1675-1755), duc de Saint-Simon era escriptor i diplomàtic. Se’l coneix per les seves 
famoses memòries sobre la cort de Versalles durant el regnat de Lluís XIV. Va ser l’únic fill de Claude de 
Rouvroy, duc de Saint-Simon, i de la seva segona esposa, Charlotte de L’Aubespine. Titolat en la seva 
joventut com Vídamo de Chartres, i va fer amistat amb Felip d’Orleans, llavors duc de Chartres i futur regent 
de la corona francesa. 
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altres tabourets (persones el rang de les quals els hi permetia sentar-se en 

cadires sense braços anomenades tabourets) i mariscals d França i les 

seves esposes. La cerimònia va tardar ben bé dues hores.”116  

 

 

 

La dansa com a conducta 

És en gran part per qüestions polítiques que la dansa barroca tindrà la importància que va 

tenir en temps de Lluís XIV: per restablir la calma a la cort, per restablir l’ordre a la cort, 

tots els cortesans havien de ballar, primer perquè el rei ballava molt bé, i després perquè la 

pràctica quotidiana de la dansa i la presència obligatòria de tots els cortesans en el ball 

ocupava el temps de la gent de la cort de manera molt important. Per aquells que no 

estaven compromesos en alguna de les freqüents guerres, cada moment del dia en el món 

tancat de la cort francesa estava perfectament organitzat al voltant de rituals, des de la levé 

del Rei a les vuit del matí fins el grand coucher ben entrada la nit. 

La princesa palatina va escriure molta correspondència amb un cert to d’humor sobre 

aquest aspecte: 

 

“Saint Germain, 14 de desembre de 1676: Us prego que em perdoneu si 

he tardat una eternitat en escriure-us. Primer vaig anar a Versalles, on 

vam estar ocupats tot el dia, des del matí fins la una del migdia han anat a 

caçar, quan han tornar de la caça ens hem canviat de roba i hem pujat 

[als apartaments del palau] on ens hi hem quedat fins les set de a tarda, 

després hem anat al Teatre, que no ha acabat fins les deu i mitja de la nit, 

després del Teatre hem anat a sopar, després del sopar venia el ball, que 

durava fins les tres de la matinada, llavors només anàvem a dormir. Us 

deixo pensat si tenia temps per escriure”117 

 

                                                             
116 NORTON, Lucy [ed. i trad.] (1958): Saint-Simon à Versailles. Nova York: Harper and Brothers. Pàg. 33. 
117 WORMSLEY, Katherine Prescott, [ed.] (1902): Correspondence of Madame, Princess Palatine, Marie-Adelaide de 

Savoie, and Madame de Maintenon. Boston: Hardy, Pratt & Co. Pàg. 45: Saint Germain le 14 decembre 1676: Je vous 

soublie de vouloir bien me pardonné si je suis restée une éternité sans vous écrire. D’abord je suis allée a Versailles, ou nous étions 

occupés toute la journée, depuis le matin jusqu’à 13 heures de l’après-midi ils ont chassé, en revenant de la chasse on changait de 

constume et on montait toujours ou on resté jusqu’à set heures du soir, puis on allée à la Comédie que ne finissait qu’a dix heures 

et demie du soir, après la Comédie on allait souper, après le souper veniez le bal, qui durait jusqu’à trois heures du matin, alors 

seulement on allait se coucher. Je vous laisse à penser si j’avait le temps d’écrire. 
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S’esperava que els membres de la cort participessin en els balls formals, i normalment 

estudiaven amb un mestre de dansa privat diverses vegades a la setmana amb l’objectiu de 

ser el més elegant i harmoniós possible: molta gent començava aquesta instrucció durant la 

infantesa. Per primera vegada, les danses de cort eren coreografiades i havien de ser 

ensenyades i apreses per a poder interpretar-les. La seva funció era principalment la de 

demostració. 

 

La dansa també els hi proveïa un mitjà per a l’exercici físic que implicava un bon estat de 

salut, mentre ocupava el temps i les energies dels individus que podrien en cas contrari, 

comprometre’s en entremaliadures polítiques contra el rei, herència de la por i el desig de 

control social i polític adquirit per a Lluís XIV a causa de les Frondes que li va tocar viure 

de petit. 

 

Però a la vegada, el ritual de la dansa a la cort era un mirall de les relacions que s’establien 

entre els diferents cortesans. 

El 1653, el jove Lluís XIV, va fer una aparició estel·lar en el Ballet de la Nuit. De manera 

significant, molts membres de l’aristocràcia també van assumir alguns rols en diversos 

Ballets, envoltant el rei sobre l’escenari de la mateixa manera que ho feien en les cambres 

reials; la relació entre el cortesà i el rei en els Ballets, en altres paraules, feia visible la relació 

que obtenien entre ells i la cort en ella mateixa. La interpretació dels Ballets, per tant, 

permetia en desenvolupament d’un lligam fort entre l’aristocràcia en ella mateixa i la seva 

representació, en la qual la vertadera noblesa de la primera es revelava a través de la 

producció de la segona. Aquest lligam només s’establia amb l’autoritat que despertava 

presència del rei, qui apareixia sovint en els Ballets com una personificació de l’ordre, una 

al·legoria organitzadora que assignava  a cada membre de l’aristocràcia una posició 

particular en l’estructura jeràrquica de la cort. Els nobles esperaven obtenir un paper en els 

espectacles de dansa en els quals es mateix rei també hi ballava. En el Ballet de la Nuit, per 

exemple, el rei feia la seva entrada final com el Sol Naixent que feia desaparèixer la 

penombra del caos il·luminant el món amb la llum de l’ordre, una mirada més propera al 

text del Ballet de la Nuit demostra la manera com la llum del Rei Sol estenia els seus rajos en 

l’estructura organitzativa de la mateixa cort. 
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Una eina per a la socialització i la integració 

La dansa de cort era una part integral de la cort de Lluís XIV i reflectia les seves normes de 

comportament; la vida a la cort i els seus codis es veien reflectits en la dansa. A Versalles, 

l’art codificava els valors de la monarquia absoluta i, per tant, utilitzava com una forma per 

mantenir l’status quo. 

El ball de cort o cerimonial era la imatge de l’ordre en el regne de Lluís XIV, un ordre en el 

qual tothom tenia el seu deure. Era una filosofia que encaixava en les necessitats del 

monarca, l’antítesi del caos de la minoria. Lluís XIV volia un món ordenat i segur basat en 

construccions i lleis, és a dir, un món artificial en el qual cada cosa tenia el seu lloc, per 

això, es va envoltar d’imatges d’ordre, que era, a la vegada, un dels aspectes principals de 

l’estètica clàssica. L’art i els patrons de comportament eren els adequats per a un règim 

absolutista, en el qual el comportament era clàssic, molt codificat i amb una forma d’art 

disciplinada i prescriptiva. 

 

El deure dels cortesans era el de ser intèrprets, és a dir, funcionar com ornaments mòbils 

de tot el conjunt de la cort, proveint al Rei d’un sèquit estètic, que es podria veure com una 

representació teatral diària i quotidiana. El Rei era el Sol i els cortesans, els seus satèl·lits, 

que estaven obligats a ser el reflex d’aquest model. 

Al cortesà se li demanava ser una obra d’art, en el seu cos, en la seva aparença, en els seus 

moviments i en el seu comportament. Hi havia una resposta anticipada davant de qualsevol 

estímul, ja que es suposava que un bon cortesà havia de conèixer els codis. En la Belle 

Danse, per exemple, el cos s’havia de mantenir dret i sota control, tot i que també havia de 

donar la sensació de relaxació i facilitat. Aquesta conducta també era la norma de 

comportament a la cort, ja que la presència aristocràtica havia de predicar amb rectitud i 

autocontrol, ambdós com a sinònims de noblesa.  

 

 

Madame de Sévigné, 

Château de Bussy-Rabutin. 
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Els cortesans no eren éssers lliures, havien d’actuar i moure’s d’acord amb les prescripcions 

de comportament establertes, per exemple: els ballarins es movien amb el cos relaxat, però 

mantingut i encorsetat en certes postures i posicions; i tot i que havien de passar moltes 

hores de peus, havien de semblar sempre relaxats, però lluint una certa rectitud. Això era, 

de fet, la insígnia de la seva superioritat i la justificació dels seus privilegis. 

 

L’èxit a la cort radicava en el grau de perfecció en el qual el cortesà jugava el seu paper. El 

món de Lluís XIV era artificial en tots els sentits de la paraula, i la dansa de cort reflectia 

aquestes convencions i era també artificial en ella mateixa. En tota aquesta codificació i 

artificialitat, tot el cos havia de ser una màscara que no representés cap mena de sentiment 

que no respongués també als codis establerts, és a dir, la dansa de cort també era un mirall 

del paradigma de la sang freda i la rigidesa de la cort. Al respecte d’això, Mireille Peix-

Arguel afirma: “La dansa clàssica [es refereix a la dansa barroca] està tan sistematitzada, tan 

mancada de sentiments, tan fora del cos”118; i també parla de “la seva extrema abstracció, 

fins a la negació del cos com a caràcter sensible, elevat dins a l’irreal, l’impossible, l’ideal, la 

total negació de tota la seva corporeïtat”119. D’acord amb Peix-Arguel, la dansa durant el 

regnat de Lluís XIV representa el súmmum del moviment de manera estereotipada. 

 

La necessitat de controlar els cortesans, com a simbolització de tota la societat, es veia 

reflectida, per tant, en els paràmetres rígids de la dansa de cort, que era exclusiva i 

restringida a l’alta societat.  

La dansa, com totes les altres arts, era el mirall d’unes normes socials, d’un patró que 

existeix en tota la societat. En la vida cortesana, tot té un significat, tot té un codi, un 

simbolisme i una interpretació elícita. En la dansa de cort, per exemple, la forma és el 

missatge, ja que és aquesta la que codifica les normes de la societat. La dansa és l’expressió 

no verbal de la condició de la societat, és a dir, funciona com un fenomen socio-cultural en 

el qual el cos i la manera com s’utilitza parla de la moral i els valors de la societat. 

L’essència de la dansa de cort, en temps de Lluís XIV, era que es tractava d’un moviment 

inventat, és a dir, un moviment coreografiat pels professionals de l’Òpera de Paris. Cada 

pas i cada gest estava prescrit. Això va conduir a la uniformitat, semblant a la dels soldats 

del Rei, o a les finestres de la sala dels Miralls de Versalles. Tots els cortesans estaven 

                                                             
118 PEIX-ARGUEL, Mireille (1980): Danse et Enseignement, quel corps?. Paris: Vigot. Pàg. 20: La danse classique est 

si codifié, si dechargée de sens, si desincarnée. 
119 Ídem., pàg. 20: ...sa dépouillement extrême, jusqu’à la negation du corps chair, sublime dans l’irréal, l’impossible, l’idéal, 
l’abnegation totale de sa totale corporeité.   
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dempeus, es movien i ballaven de la mateixa manera, fet que es va convertir en un aspecte 

emblemàtic de la seva classe. El model estava assentat per avançat com l’ideal, i tothom s’hi 

havia d’avesar per formar part del conjunt de la cort. D’alguna manera, hi ha un cert 

aspecte militar sobre a questa conceptualització, com la imatge del líder i els seus seguidors. 

 

Per altra banda, però, i segons Lisa Christianna Devero120, també es podria parlar del 

concepte de la superficialitat estètica. La naturalesa s’entén lletja, i s’espera que la mà de 

l’home pugui transformar-la i controlar-la, és a dir, fer-la artificial, i per tant, convertir-la en 

art. Lluís XIV dictava el gust i utilitzava acadèmics per a controlar l’art. La dansa, sobretot 

la dansa de societat, estava subjecta a un control des de dalt, però també a un control 

acadèmic, és a dir, reial. Els mitjans principals per aconseguir aquest control eren el 

monopoli, el patronatge i la censura, ja que Lluís XIV era un monarca absolut i el poder 

residia només en un sol home, ell. 

 

Però en el temps de Lluís XIV, la dansa de cort no només reflectia les normes de la 

societat, sinó que també es feia servir com una forma de socialització política per a 

reproduir el sistema, segons diu Kenenth P. Langton:  “La socialització política és el 

procés, a través de varis agents de la societat, pel qual un individu aprèn les actituds 

políticament rellevants, disposicions i patrons de comportament”121. 

 

Per exemple, la instal·lació del rei en la posició de la Présence el ratificava com en centre 

d’ordre de la cort, el punt sobre el que els cortesans feien girar la seva òrbita segons els 

diferents privilegis i prestigis dels que gaudien. De fet, les sèries ordenades de danses 

presentades davant el rei, situaven cada cortesà en una estació específica de la jerarquia de 

la cort. Tal com diu Hilton: “el procediment dels balls de saló més formals seguia un patró 

establert d’una societat jeràrquica, un patró que Lluís XIV va explotar fins els seus límits: 

aquells que tenien el rang social més alt ballaven en primer lloc, seguits dels altres en 

estricte ordre de procedència social”122.   

Per altra banda, el cortesà que podia veure el rei, també podia unir-se a ell compartint la 

mateixa qualitat d’espectador, una visió comú de l’acció que tenia lloc sobre l’escenari. 

                                                             
120 DEVERO, Lisa C. (1991): The Court Dance of Louis XIV as exemplified by Feuillet’s Choregraphie (1700) and 

how the Court Dance and ceremonial ball were used as forms of political socialization. Nova York: New York University. 

Pàg. 99. 
121 LANGTON, Kenneth P. (1969): Political Socialization. Nova York: Oxford University Press. Pàg. 5. 
122 HILTON, Wendy (1997): Dance and Music of Court and Theater. Selected writings of Wendy Hilton. Hillsdale, 

Nova York: Pendragon Press. Pàg. 35. 
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Aquesta visió conjunta de la interpretació, segons Alan Wesley Sikes123, també produeix una 

visió comú de la jerarquia de la cort, per l’estructura estratificada de l’auditori que també 

reproduïa l’estructura estratificada del funcionament de la cort. 

Per part del rei, la seva visió unificada del conjunt de l’acció també representava la  visió 

unificada que tenia de la cort; amb aquesta visió, cada element emergia des de la seva 

pròpia representació, revelant la pròpia realitat així com la realitat de la seva estació en la 

jerarquia de la cort. 

 

El ball cerimonial estava subsumit a unes normes, estandarditzat i estereotipat. Sempre 

caracteritzat per una il·luminació simètrica, amb la llum com a símbol, cadires i cortesans 

delimitaven l’espai. El Rei assumia llavors el seu paper de Déu vivent, col·locat en una 

posició semblant a l’altar d’una església, en el punt focal i els ballarins servint com un centre 

dinàmic, però amb l’atenció cap a l’exterior, ja que la seva funció també era la de mostrar-se 

ells mateixos cap a l’exterior. És a dir, la dansa era un ritual, una mostra, que predicava en 

les distincions jeràrquiques, essent el cercle de cadires del ball cerimonial un símbol del 

cercle tancat de la noblesa. També exemplificava la inclusió i l’exclusió. L’audiència era 

selecta, ja que la seva entrada depenia d’un codi de vestuari que exclouria més del 90% de la 

població; i també depenia d’una invitació. Un bal cerimonial era un complex sistema de 

símbols, persuasius i difusos. Implícitament era una representació ritual, un ritus simbòlic, 

que revelava els valors al voltant dels quals s’organitzava la societat. Hi havia un missatge 

codificat. Era la imatge que era el motor de la societat de la cort, res era espontani, la dansa 

de  cort i el ball cerimonial estaven estructurats de manera arquitectònica. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
123 SIKES, Alan Wesley (2001): The Performing Subject: Identity and Representation From Versailles to Versace. 

Universitat de Minnesota. Pàg. 44. 
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3.5. VERSALLES, EL MÓN DELS PLAERS 

Ouvrons tous nos yeux 

À l’éclat suprême 

Qui brille en ces lieux. 

Quelle grâce extrême; 

Quel port glorieux! 

Où voit-on des dieux 

Qui soient faits de même? 

 

Molière, Les Amants Magnifiques, sixième imtermède (1670) 

 

Sempre s’ha considerat Versalles com la seu de l’esperit de festa de Lluís XIV i els seus 

divertiments: els balls, les justes, la comèdia, els ballets, l’òpera. 

D’un lloc d’aïllament, Lluís XIV en va fer un lloc de magnificència; el lloc de retirada on 

Lluís XIII no hi volia la cort, ni dames, va esdevenir el lloc del cerimonial, a través de totes 

les transformacions que va patir al llarg dels anys. Allò que el rei envellit escriu a les seves 

Mémoires s’aplica al Versalles de la seva joventut: 

 

“Es pobles estan satisfets amb l’espectacle en el qual, en el fons, sempre 

es té l’objectiu d’agradar, estan contents de veure que estimem el mateix 

que ells estimen. Per això, tenim el seu esperit i el seu cor, algunes 

vegades amb més convicció que a través de recompenses i beneficis; i a 

la vista dels estrangers, en un Estat que veuen florent i ben ordenat, allò 

que es consumeix en aquestes despeses que poden passar per supèrflues, 

creen en ells una impressió molt avantatjosa, de magnificència, de poder, 

de riquesa i de grandiositat”.124 

 

El procés és recíproc: les festes de Louis XIV es modelen sobre Versalles a mida que 

Versalles es construeix a la imatge de les festes. 

 

                                                             
124 LOUIS XIV (1978): Mémoires. Paris.: Les peuples se plaisent au espectacle où au fond on a toujours pour but de leur 

plaire, ils sont ravis de voir que nous aimons ce qu’ils aiment. Par là nous tenons leur esprit et leur coeur, qualques fois plus 

fortament que par les récompenses et les bienfaits; et à l’égard des étrangers, dans un État qu’ils voient florissant d’ailleurs et bien 

réglé, ce qui se consume en ces dépenses qui peuvent passer pour superflues, fait sur eux une impression très avantageuse, de 

magnificence, de puissance, de richesse et de grandeur. 
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Pierre Patel le père (1605-76), vista de Versalles el 1668 (Chateaux de Versailles et de Trianon) 

 

 

El desig de control absolut sobre la cort de Lluís XIV el va portar a fixar la seva residència i 

la dels seus cortesans a Versalles. Aquest palau resultava ser el lloc més pràctic per a un rei 

que tenia aversió a Paris, la ciutat que l’havia fet fugir de petit de la residència reial del 

Louvre en plena nit, a causa de les revoltes de la Fronda. A Versalles, el monarca va poder 

reunir els nobles al seu voltant, animant els propòsits socials que distreien els cortesans de 

qualsevol intent d’amenaça cap a la seva autoritat. 

El centre del món va esdevenir llavors Versalles. Després de 1682, quan els edificis 

principals del palau estaven acabats, tot i que no es va acabar de completar del tot fins el 
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1689, el palau de Versalles i els seus voltants es van convertir no només la seu del govern 

(ja que allà es trobaven les oficines del govern, les dels ministres i tot el personal), sinó 

també en la seu de la noblesa de la cort. Fins aquell moment, el palau del Louvre de Paris, 

que havia estat la residència reial i el centre del govern, era on la noblesa apareixia durant la 

temporada, i després tornaven als seus llocs de provinença durant els interins entre 

temporades. Això va canviar a Versalles, ja que Lluís XIV requeria la presència de la 

noblesa a la cort. 

Tot i així, el Rei es movia de manera itinerant entre diversos palaus i va continuar fent el 

mateix un cop traslladat a Versalles, ostensiblement per trencar la monotonia. 

Principalment s’instal·lava durant unes sis setmanes al palau de Fontainebleau, situat a 

l’altre costat de Paris des de Versalles, entre mitjans de setembre fins voltants de novembre. 

També passava estades de cap de setmana a Marly, una casa de camp entre Versalles i Saint 

Germain. 

 

La imatge de Versalles també era fàcil, en la simetria minuciosament estudiada que 

representava també el concepte de la monarquia absoluta. Però també va ser el lloc 

d’aparició de la glòria del rei. És el lloc on el narcisisme reial es pot expandir i transformar-

se, tot és allà. Aquest també va ser el motiu pel qual el mateix disseny de Versalles mai 

deixa de canviar. 

El marquès de Sourches va ser molt clar al respecte: “Estimava aquest palau amb una 

passió desmesurada”125. 

 

 

Una arquitectura plena d’art 

Versalles era com un escenari, no només pel ritual i la pedanteria de la cort, sinó també per 

a les grans representacions. Lluís XIV era ell mateix la força que animava totes les 

manifestacions culturals del seu temps, ja que tots els productes artístics havien de tenir el 

seu segell d’aprovació.  

                                                             
125 SOURCHES, Louis François de Bouchet, Marquis de: Mémoires du Marquis de Sourches sur le règne de Louis 

XIV, 1681-1712. 13 volums. Paris: Hachette, 1892-3. 
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Segons Alain Mérot126, no és cap exageració si s’afirma que Versalles és el palau d’Apol·lo. 

El déu que dirigeix el cor de les muses i l’orquestra de totes les arts a França, associada a la 

celebració reial, a les entrées, cortejos i festes. Aquest programa apol·lini es manifesta en els 

jardins, els parterres, els bosquetons, les fonts com ho demostren els plànols de 1674 i el 

primer programa d’estàtues127. Era el moment quan Apol·lo apareixia en totes les festes de 

Versalles: primer en els Plaisirs de l’Ile enchantée (1664), i més tard en el Grand Divertissement de 

1668. Entre aquestes dues dates es va elaborar el programa dels jardins, que comprenia la 

Gruta de Tetis, l’Estanc de Latone, l’Estanc d’Apol·lo i diversos grups d’estàtues, 

repartides entorn de l’eix central est-oest. L’evocació, visual i sonora a la vegada, de la 

Gruta de Tetis per André Félibien és molt eloqüent: 

“Sembla que es veu una imatge perfecte de tots els elements i que s’ha 

trobat en aquest lloc l’Art de fer sentir l’Harmonia de l’Univers, que els 

poetes han representat amb la lira d’Apol·lo, com aquell que ordena les 

Estacions, i que tempera els Elements”128 

 

Seguint els ideals de control i ordre, s’imposava la geometria, tant en les organitzacions de 

les festivitats i divertissements, com en altres aspectes de la vida més quotidiana. Fins i tot 

l’home estava geomètricament dividit i això es reflectia en el palau. Els jardins de Versalles, 

per exemple, eren un disseny arbitrari que es va imposar sobre el terreny, formalitzat i 

geomètricament dividit i emmarcat, de la mateixa manera que ho estava la dansa de la cort, 

de manera antinatural. La dansa de cort, després de tot, era una manera de fer línies 

geomètriques i formes en l’espai; els moviments estaven estandarditzats de la mateixa 

manera per a tothom. En aquest aspecte, es pot establir una relació entre els jardins i la 

dansa: els dos estaven estandarditzats de la mateixa manera. És a dir, per facilitar 

l’estructura dels jardins, es treien els turons, es desviaven rius (com en el cas de l’Eure) per 

ajudar a la construcció de llacs artificials o fonts, s’importaven plantes i arbres exòtics, es 

creaven cascades, i tot s’adornava amb un santuari de fonts. Arreu es podia apreciar la mà 

                                                             
126 MÉROT, Alain (2009): “La Lyre et la Harpe: deux visages du roi musicien” a DURON, Jean [ed.], Le 

Prince et la musique. Les passions musicales de Louis XIV. Paris: Éditions Mardaga. Pàgs. 211-230. 
127 Veure SABATIER, Gérard (1999): Versailles ou la figure du roi. Paris: Albin Michel.  
128 FÉLIBIEN, André (1689): Description de la grotte de Versailles, Recueil de descriptions de peintures et d’autres ouvrages 

faits pour le roi. Paris: Veuve de Sébastien Mabre-Cramosy. Pàg. 386: Il sembre qu’on voie une imatge parfaite de tous 

les elements et qu’on ait trouvé l’Art de faire entendre dans ce lieu-là cette Harmonie de l’Univers, que les poetes ont représenté 

par la lyre d’Apollon, comme celui qui règle les Saisons, et qui tempère les Eléments. 
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de l’home, seguint amb la filosofia racional de l’art. El palau, els jardins, els cortesans, la 

dansa de cort, tot estava emmarcat en una visió estètica concreta. 

Es pot crear un fort paral·lelisme entre la dansa de cort i els jardins del palau. En la dansa 

es mantenia una línia vertical del cos, amb un eix central, i amb els braços i cames fent 

petites formes al voltant. El cos en la dansa també estava dividit en un eix central amb un 

balanç simètric a cada costat. De la mateixa manera, els jardins de Versalles també eren 

simètrics i estaven dividits per un passeig central, amb un llac artificial al final, i amb 

avingudes simètriques que sortien d’aquest passeig central, com si fossin els seus apèndix o 

extremitats. 

         

 

 

El mateix patró es podia veure en totes les manifestacions de la cort, mentre el conjunt 

resultava orgànic, totes les parts que el formaven encaixaven en el marc general. Per 

exemple, la coreografia de les danses de cort estava dividida en un desenvolupament lineal 

semblant a la sèrie d’apartaments de Versalles, en la que les habitacions s’obrien les unes a 

les altres en un contínuum lineal. Les frases que formaven la dansa de cort també eren 

repetitives, els passos coms els blocs de construcció que construïen les frases i que, per 

torns, formaven un tot. I les mateixes característiques es manifestaven en les normes 

d’etiqueta i de comportament rígides dels cortesans, amb la seva codificada resposta als 

estímul, uniforme i estandarditzada, i les relacions i els sistemes d’acció entre ells, també 

molt estructurats. 

Aquestes característiques també es poden veure en les habitacions i les finestres de la 

façana d Versalles, que es caracteritza per una repetició uniforme d’elements, amb una línia 

horitzontal unitària. La dansa de cort també manifestava aquestes característiques de 
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repetició i uniformitat d’elements, ja que també estava formada per unitats que formaven 

un tot, horitzontal, petits passos que formaven una línia, amb parades en intervals regulars.  

 

Fins i tot l’arquitectura atesta la significança de la presència reial, ja que els dissenys de les 

obres dels palaus per magnificar la seva presència col·locant al sobirà en la posició més 

prominent de la zona de dansa. Aquesta atenció a la posició estratègica del rei va assolir el 

seu apogeu en el palau de Versalles, on Lluís es va instal·lar amb les seva cort el 1682, 

després d’haver-lo transformat d’una petita casa en un gran palau, imatge de monarquia i 

majestuositat. 

 

Les continues addicions i renovacions de Versalles estaven intencionadament pensades per 

glorificar la presència del rei que regnava de manera suprema en les seves parets; només 

donant una volta pels salons centrals del palau indicava la significança lligada a la posició 

del rei durant els esdeveniments de la cort,  com els balls reials. 

 

 

Les divertissements du roi: Lully, Molière i l’aparició de nous gèneres  

L’afició del jove Lluís XVI de ballar en els entreteniments reials es va veure ben engrescada 

per la presència d’un personatge italià, només uns anys més gran que ell, un compositor, 

ballarí, còmic: Giovanni Battista Lulli. Més tard, com a un ciutadà francès naturalitzat, va 

esdevenir Jean-Baptiste Lully. Nascut a Florència el 1632, Lully va arribar a la cort francesa 

el 1646, amb catorze anys, per a ser valet de chambre i professor d’italià de Mlle de 

Montpensier, la Grande Mademoiselle. També era violinista, i ben aviat Lully va entrar a 

formar part de la seva banda de corda. 

 

El talent de Lully per a la composició no va passar-li 

desapercebut a Lluís, i no va tardar gens a començar a escriure 

música per a la cort. El 1654, un important Ballet de Cour amb 

text d’Isaac de Benserade i música de Lully, Le Ballet de la 

Galanterie du Temps, va presentar per primera vegada la pròpia 

orquestra de Lully, els Petits Violons du Roi (o la Petite 

Bande). Aquest grup de vint-i-quatre músics no s’ha de 

confondre amb la Grande Bande, establerta des de feina molt 
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de temps, o els vint-i-quatre Violons du Roi. Lully ja havia expressat a Lluís la seva 

insatisfacció amb la Grande Bande, i aquest li havia proporcionat la seva pròpia orquestra, 

que seria famosa a tota Europa. De tots els talents de Lully, un dels més pronunciats era la 

seva extraordinària habilitat per congraciar-se amb el Rei [per a una discussió sobre la 

influència de Lully i els gèneres teatrals del període veure James R. Anhony, French Baroque 

Music (Nova York: W.W. Norton and Compan Inc., 1974, rev. Ed. 1977] 

 

Un talent creatiu indiscutible pertanyia al dramaturg i actor 

que va adoptar el nom escènic de Molière. Nascut el 1622 i 

batejat com Jean-Baptiste Poquelin, va ser aprenent del seu 

pare, valet de tapisseria de Lluís XIII. Però el teatre va 

captivar al jove Jean-Baptiste. Animat pel seu avi, va 

persuadir el seu pare per a que el deixés fer estudis acadèmics 

durant cinc anys a Clermont, una escola jesuïta. Allà es va fer 

conegut de l’influent Príncep de Conti, un encontre que 

resultaria en una llarga amistat durant la resta de la seva vida. 

Quan va deixar l’escola, Jean-Baptiste no va tenir més remei 

que assumir el lloc del seu pare, una posició que va abandonar ben aviat per unir-se a 

l’Harlequin Théâtre de Paris. Ben aviat va fundar a seva pròpia troupe d’actors ambulants, 

l’Illustre Théâtre, i va adoptar el nom de Molière. 

Molière amb la seva companyia, un grup igualment aspre que llest, va passar anys voltant 

per les províncies i sempre va tenir assegurada una càlida recepció per Conti i per 

Monsieur, el Duc d’Orléans, germà de Lluís XIV. El 1658, Orléans va promoure una 

audiència a Molière per actuar davant el Rei. Després de presentar una tragicomèdia 

estàndard, Molière va demanar al Rei que “li permetés donar una de les petites farses per 

les que havia adquirit una certa reputació a les províncies”129. La peça, una de les comèdies 

que ha sobrepassat els temps, Le Docteur Amoureux, va agradar tant al Rei que va permetre 

que Molière i la seva troupe s’allotgessin en el Petit Bourbon de Paris. El seu èxit futur 

estava assegurat. 

 

                                                             
129 SAINTE-BEUVE, Charles (1994): Portraits of the Seventeenth Century. 2 volums. Traducció de Katherine 

Prescott Wormsley. Nova York: Frederick Ungar Publishing Co. Volum II, pàg. 108. 
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Naixement de la Comédie-ballet i final del Ballet de Cour 

L’any 1661 també va ser testimoni de la producció de la primera comédie-ballet de Molière, 

Les Fâcheux, amb Beauchamps com a coreògraf, ballarí i compositor d’almenys part de la 

música. Molière acabaria escrivint dotze comèdies-ballets.  

Mentre escrivia les Fâcheux, per un encàrrec de Fouquet el 1661, l’actor, amb l’ajuda del 

coreògraf i compositor Beauchamps, té la idea de reemplaçar els entractes per intermedis 

estretament cosits al subjecte, fusionant en una mateixa obra la comèdia i el ballet. 

L’èxit és tal aa aquesta comanda n’hi segueixen moltes d’altres, com són, amb la música de 

Lully, La Princesse d’Elide, Le Mariage forcé, George Dandin, Monsieur de Pourceaugnac, Les Amants 

Magnifiques, Le Bourgeois gentilhome, i més tard, el 1671 i 1673; i sobre una música de Marc-

Antoine Charpentier, La Comtesse d’Escarbagnas i Le Malade imaginaire. 

La dansa no deixa de tenir un paper molt important en les grans festes de Versalles, de 

Saint-Germain-en-Laye o de Chambord, sobretot en Les Plaisirs de l’île enchantée (1664) o en 

el Divertissement Royale (1670). 

Molière explica que el format de comédie-ballet, en el que les danses estan interpolades amb 

l’acció de l’obra, van sorgir per raons pràctiques. Només uns quants ballarins de renom 

estaven disponibles per interpretar una varietat de danses i es necessitava temps pels canvis 

de vestuari. Les danses, per tant, no es presentaven en grups, com era el costum, com a 

entitats separades fora de l’acció de l’obra de teatre, sinó que s’inserien en elles algunes 

vegades, de manera que aquestes danses complementaven el drama i per tant feien “la 

comédie i el ballet, un”130. 

En el seu entusiasme per les primeres comédie-ballet, Lluís XIV va oferir a Molière els 

serveis de Lully. Aquests dos van col·laborar en vuit comèdies-ballet des de Le Mariage Forcé 

el 1664 fins Le Bourgeois Gentilhomme el 1670. Lully va obtenir un dels seus majors èxits 

personals amb la comédie-ballet George Dandin, estrenada el 1668. Aquesta obra concloïa 

amb un grand finale que involucrava a més d’una centena de persones actuant, cantant i 

ballant131. El 1670, Molière i Lully van col·laborar per darrera vegada. L’obra era Le 

Divertissement Royal; Les Amants Magnifiques en el que Lluís XIV havia de participar, però va 

canviar d’opinió en l’últim moment. 

                                                             
130 MOLIÈRE (1956): “Advertissement pour les Fâcheux”, a Oeuvres Complètes. 2 volums. Paris: Maurice Rat. 

Volum I, pàg. 399. 
131 Veure OLIVER, Richard (1947): “Molière’s Contribution to the Lyric Stage” a Musical Quarterly, volum 33 

(juliol 1947). Nova York. Pàgs. 350-364. 

 



96 
 

L’última obra de Molière, i potser la més coneguda, Le Malade Imaginaire, es va escriure el 

1673 en col·laboració amb el compositor Marc-Antoine Charpentier. Molière va interpretar 

el paper principal. Desafortunadament, no hi havia res d’imaginari sobre l’estat de salut de 

la seva pròpia salut. Es va col·lapsar en el seu vestuari al final de la representació i va morir 

poc després. 

 

El ballet de cour no renaixerà que de manera efímera, sempre relacionada amb la joventut 

dels prínceps, del gran Dauphin, de Mlles de Nantes i de Blois, del duc i de la duquessa de 

Borgonya, de Lluís XV: són els Ballets Le Triomphe de l’amour (1681), Le Temple de la Paix 

(1685), les mascarades Le Vaisseau marchand, La Noce de village (1700), el ballet dels Eléments 

(1721). Bona ballarina, Madame de Pompadour tractarà de reanimar-lo. Maria Antonieta 

d’Àustria serà alumna de Noverre, però es seu espòs no manifestarà que pocs dons per la 

dansa. Aquesta resta a l’honor a l’educació i s’il·lustra en el transcurs nombrosos ballets de 

collège, que es beneficien de les avantatges de la direcció dels millors mestres i del vestuari 

vinguts de la cort. 

Durant més d’un segle, un gènere ha triomfat de manera exemplar, gràcies notablement als 

Valois i als Borbons, en perfecte acord entre els gust dels seus subjectes, contribuint pel seu 

fast, la seva inspiració lliure, però també pel seu progressiu rigor tècnic, a l’elaboració d’una 

escola, d’un estil. 

 

 

Tragédie en musique132, tragédie-ballet i l’opéra-ballet 

Des de llavors, i amb la creació de l’Acadèmie d’Opéra, va regnar a França la tragèdie-

Ballet, concebuda per Lully i els seus col·laboradors. 

Contràriament a allò que s’admet a Itàlia, les melodies es fonen amb el recitatiu que venen a 

trencar simfonies descriptives, festes, entrées al·legòriques o infernals.  Amb una habilitat 

remarcable, el llibretista Philippe Quinault fa sorgir les danses de l’acció. Per aquesta 

preocupació de lògica interna i d’expressió, la tragédie-ballet es mostra l’hereva de la comédie-

ballet de Molière. Del ballet de cour ha conservat el gust pel meravellós, per les apoteosi 

galants. El pròleg és de fet una manera de ballet amb entrées. El públic, per a qui el gust 

                                                             
132 Tragédie en musique és el terme que habitualment fan servir Lully i Rameau per referir-se a les seves òperes. 
No va ser fins a mitjans del segle XVIII que va començar a utilitzar-se el terme Tragédie-lyrique que encara 
trobem actualment en molts estudis sobre el tema. 
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musical no s’ha desenvolupat d’igual manera, aplaudeix els ballets i maquinària i no deixen 

de tornar diverses vegades per admirar una mateixa obra.  

 

Després de 1672, Lully va composar una mitjana d’una tragédie-lyrique cada any per livrets 

comissionats per Quinault. Una tragédie-lyrique contenia un pròleg i cinc actes entorn a un 

tema seriós o heroic. També és interessant conèixer que Lully podia haver pres part en la 

composició de les coreografies. Abbé Dubos va escriure: 

 

“Lully li va donar molta atenció a la pantomima i es va basar en el talent 

de Louis Hilaire d’Olivet, un “maître de danse particulier” pel seu 

propòsit, utilitzant Des Brosses i Beauchamps per composar els ballets 

ordinaires”133  

 

Les obres que reben el nom d’opéra-ballet es coneixien originàriament com a simplement 

ballets, i a les que actualment es refereixen com a entreteniments teatrals que inclouen 

música, dansa, i efectes escènics, però sense versos. De totes maneres, els versos eren un 

ingredient essencial per l’opéra-ballet, ja que també n’hi havia en la tragédie-lyrique. Aquesta 

última va desenvolupar un argument seriós i heroic, mentre que l’opéra-ballet consistia en 

seccions independents d’una naturalesa lleugera i divertida. Un bigarrat d’escenes es podia 

organitzar sota títols com Carnaval de Venise, L’Europe Galante, o Les FestesVénitiennes, una de 

les obres de Campra i Pécour que va tenir més èxit, estrenada el 1710. En aquesta obra, de 

la que es conserva la música i algunes de les danses, hi ha entrées espanyoles, danses per a 

camperols, arlequins, i un “maître à danser” que havia de cantar i ballar. 

Campra va tenir una carrera teatral llarga i exitosa, la majoria de les seves últimes obres van 

ser tragèdies-lyriques i opéra-ballets. Les últimes produccions de les noves obres de Campra van 

tenir lloc pocs anys abans de la seva mort el 1744. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
133 ANTHONY, James R (1978): French Baroque Music from Beaujoyeulx to Rameau. Nova York: Norton and 

Company Inc. Pàg. 99. 
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3.6. LA DANSA A LA CORT DEL REI SOL  

Ocasions per a la dansa 

La desaparició del ballet de cour o, més ben dit, la seva transformació, no suposa l’extinció 

del ballet a la cort, instal·lada al palau de Versalles. L’escrutini del Mercure Galant i de les 

memòries de l’època –sobretot els escrits del marquès de Dangeau- mostra un gran número 

d’esdeveniments on els membres de la família reial i els cortesans tenien la possibilitat de 

ballar: balls, mascarades, danses en els entreactes de les comèdies franceses o italianes, els 

jours d’appartement, etc. Durant un període de sis mesos entre el mes de setembre de 1684 i el 

següent mes de març, només a la cort i sota l’ordre del rei, s’anomenen un grand bal, nou bal 

masqués, unes deu vetllades de comèdia amb danses en els seus entreactes, quaranta dos jours 

d’appartement en els quals era probable que s’hi ballés uns altres setze balls. El que és cert és 

que a la cort es ballava cada dos o tres dies134.  

 

L’esdeveniment que aplegava la major atenció era el ball formal de cort, pel que Versalles 

va proveir el model per a la resta d’Europa. Els balls a la cort eren un grans esdeveniments 

amb espectadors, on només a les persones designades els hi era permès ballar135, fins i tot 

en els branles i contredanses. A més de les funcions de la cort, també es celebraven els balls 

públics a l’Òpera de Paris durant el segle XVIII, i els mestres de dansa, particularment a 

Anglaterra i Alemanya, organitzaven balls en els seus estudis de dansa com una oportunitat 

per a la pràctica per als seus alumnes. 

Però els balls formals no són sota cap concepte els únics esdeveniments de dansa social que 

es feien a la cort. Les oportunitats dels cortesans per ballar eren nombroses i variades, 

anant des de vetllades informals en els apartaments del rei, fins a presentacions de dansa 

sobre un escenari.  

 

La freqüència amb la que totes aquestes oportunitats per a la dansa es succeïen variava molt 

al llarg dels anys del regnat de Lluís XIV, depenent en factors com naixements o morts, que 

generaven tant la celebració o dol; períodes de fanatisme religiós, que tenia un efecte 

                                                             
134 Veure DANGEAU (1854-1860): Journal du Marquis de Dangeau publié en entier pour la première fois par MM. 

Soulié, Dussieux de Chennevières, Mantz, de Montaiglon, Paris, Didot. 19 volums. Volum I, pàgs. 54-132; i 

sobre els balls en general, veure HARRIS-WARRICK, Rebecca (1986): “Ballroom Dancing at tho Court of 

Louis XIV” a Early Music 14, nº1 (febrer, 1986), pàgs. 41-49.  
135 En els balls cerimonials celebrats per als casaments del nét de Lluís XIV, el duc de Borgongne, i el seu 

nebot, el duc de Chartres, entre un 80 i 90 % dels convidats al ball no van ballar en absolut. 
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d’amortiment en gairebé totes les formes d’entreteniment; o temps de guerra, quan tot el 

pressupost reial s’estrenyia i molts homes estaven lluny de la cort. Durant un dels temps en 

els que la dansa estava en un pic, però, el recompte de les activitats diàries de la cort, com 

testimonia el diari del Marquès de Dangeau, revela com ballarins entusiastes com la 

Princesa de Conti o el Comte de Brionne eren capaços de demostrar les seves capacitats. 

Durant el període de sis mesos entre el 10 de setembre de 1684 i el 3 de març de 1685; el 

principi de la Quaresma, només hi havia a la cort: un grand bal; 9 balls de màscares; 16 jours 

d’appartement que definitivament incloïen dansa; 42 altres appartaments que gairebé segur que 

també oferien dansa; i un mínim de 2 tardes de comèdia que incloïen dansa entre els actes 

ballada pels cortesans136. En conjunt, això suposa 70 oportunitats per ballar durant un 

període de 175 dies, o un cada dos o tres dies. 

 

Aquest recompte només inclou els esdeveniments organitzats pel rei. Els membres de la 

cort també organitzaven balls en els seus propis apartaments a Versalles o en les seves cases 

privades, especialment durant la temporada de Carnaval. A més, els cortesans passaven 

moltes hores a l’òpera, al teatre i en fires, on es podien veure als professionals interpretar 

molts dels mateixos tipus de dansa que també formaven part del repertori de dansa social. 

 

Sempre hi ha hagut a la cort, fos on fos, balls, concerts i espectacles, de la mateixa manera 

que hi havia consells, audiències i caça. L’originalitat de Lluís XIV va ser la de 

institucionalitzar els divertiments, i establir per a ells un calendari que poc a poc va 

esdevenir immutable. Tot els dilluns, dimecres i divendres, hi havia vetllades als appartements 

reials. Els altres dies,  hi havia comèdia, i tots els dissabtes, ball. 

 

 

Les soirées d’appartement 

Els anomenats jours d’appartement, eren unes reunions socials que es celebraven 

aproximadament tres tardes a la setmana a l’hivern, durant les quals el rei obria el seu 

apartament en el palau als cortesans. Aquestes vetllades, segons Furetière, eren “una festa 

en la qual el rei obsequiava a la seva cort amb unes vetllades en els seus apartaments que 

                                                             
136 DANGEAU (1854-1860): Journal du Marquis de Dangeau publié en entier pour la première fois par MM. Soulié, 
Dussieux de Chennevières, Mantz, de Montaiglon, Paris, Didot. 19 volums. Volum I, pàgs. 54-132. 
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estaven sumptuosament amoblats i il·luminats, amb música, balls, dansa, aperitius, jocs i 

altres divertiments magnífics”137. Dangeau va escriure en el seu Journal: 

“Dimecres 19 de juliol [1684]. A les nou vam entra en els grans 

apartaments que van trobar molt il·luminats, hi va haver ball en el fons 

de la Galeria; tot seguit, hi va haver un gran sopar. En el replà de baix [de 

l’escalinata dels Ambaixadors], hi havia tota la música amb timbals i 

trompetes”.138 

 

Els convidats tenien el permís d’anar-se passejant d’habitació en habitació, mirant o 

prenent part en els diferents entreteniments que s’oferien: jocs de taula i d’apostes (els més 

populars), billars (els preferits del rei), música, dansa i abundants buffets plens de menjar, 

dolços i begudes. El número de participants i el nivell de formalitat d’aquests balls que es 

feien en els apartaments sembla que variava bastant, tot i que el procediment bpasic 

s’extreia de les normes dels balls formals. 

 

El desembre de 1682, Liselotte139 va escriure: 

“cada dilluns, dimecres i divendres és dia d’apartament. Tots els cavallers 

de la cort es reuneixen a les cambres del Rei, i les dones es troben a les 

habitacions de la Reina a les sis en punt. Llavors tothom va en processó 

fins a la cambra de la pintura. Al costat d’aquesta hi ha una estància gran, 

on els violins toquen per a tots aquells que vulguin ballar. Llavors arriba 

el Rei a la sala del tro, amb tot tipus de música, tant tocada com cantada. 

A la porta del costat de les cambres de dormir hi ha tres taules de cartes, 

una per al Rei, l’altra per a la Reina i una tercera pel Monsieur. Després 

es va a una habitació gran, que es podria anomenar un hall, amb més de 

vint taules cobertes amb estovalles de vellut verd amb ornaments 

                                                             
137 FURETIÈRE, Antoine (1690): Dictionnaire universel. 4 vols. La Haia i Rotterdam: Arnaud et Reinier Leers, 

1701; 2a edició , Rotterdam: Reinier Leers, 1707. Volum 2, pàg. 136: Une fête ou réjouissance, en laquelle le roi 

régalait sa cour pendant qualques soirées dans ses appartements qui étaient superbement meublés et éclairés, avec musique, bals, 

danse, collations, jeux et autres divertisements magnifiques. 
138 DANGEAU (1854-1860): Journal du Marquis de Dangeau publié en entier pour la première fois par MM. Soulié, 

Dussieux de Chennevières, Mantz, de Montaiglon, Paris, Didot. 19 volums. Volum 3, pàg. 189: Mercredi 19 

juillet [1684].  À 9 heures on entra dans les grands appartements qu’on trouva fort éclairés, il y eut bal au bout du côté de  la 

Galerie; ensuite il y eut un grand souper. Sur le grand degré en bas [dans l’escalier des Ambassadeurs], toute la musique avec des 

timbales et des trompetes. 
139 Isabel Carlota del Palatinat (1652-1722) va ser la duquessa d’Orleans i princesa de l’electorat de Baviera. Va 
ser la segona filla de Carles I Lluís del Palatinat i Carlota de Hesse-Kassel, i era coneguda pel nom afectuós de 
Liselotte i Madame. Va ser entregada en matrimoni a Felip I d’Orleans, germà petit del rei Lluís XIV. D’ella 
s’han conservat nombroses cartes que escribia a amics i pparents, en les quals es pot veure un dels reportatges 
i cròniques més minucioses dels successos i costums durant el regnat del seu cunyat, de qui era, també, una 
gran amiga. 
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daurats, on es poden jugar tot tipus de jocs. Tot seguit es troba l’avant-

cambra del Rei on hi ha la gran taula de billar, i després una habitació 

amb quatre taules llargues plenes de menjar, tot tipus de coses: pastissos 

de fruita, dolços,  tot just sembla que el Nadal s’ha escampat per tota 

l’estança. Quatre taules més es posen a l’habitació contigua, on s’hi 

col·loquen diferents abocadors i copes i tot tipus de vins i licors. La gent 

està dreta mentre menja i beu en les dues habitacions del final, i després 

van cap a les habitacions on hi ha les taules ì es disposen a jugar...Si el 

Rei o la Reina entren a l’habitació, ningú ha d’aixecar-se. Aquells que no 

juguen, com jo mateixa i molts d’altres, van passejant d’una habitació a 

una altra, ara a la música, ara als jugadors, se t’està permès anar allà on et 

vingui de gust. Això dura de les sis a les deu, i és el que s’anomena jour 

d’appartement”140.  

 

En la nombrosa correspondència de Liselotte hi ha moltes referències a la dansa, i també 

s’indica que va patir un declini temporal entre els anys 1680 i 1690. Això podria ser 

provocat per l’atmosfera alterada que es respirava a la cort després de la mort de la Reina 

Maria Teresa el 1683. Llavors Lluís es va començar a relacionar més estretament amb 

Madame de Maintenon141, l’anterior cuidadora dels seus fills il·legítims. Tot i la influència 

que aquesta va tenir sobre el manrca, la dansa va continuar sent important en els grand bal, 

però el seu declini com a passatemps popular es va fer evident en la següent carta que 

Liselotte va escriure a la duquessa de Hanover el 1695: 

 

“pel que veig, la gent jove de Hanover fa el mateix que la nostra. Aquí 

ningú balla últimament, però tothom està aprenent música. És la moda 

d’aquests darrers temps, i tots els joves de qualitat, tant homes com 

dones, segueixen la moda”142. 

  

Un gravat cèlebre d’Antoine Trouvain143 mostra una vetllada en el Saló de Mart del palau de 

Versalles el 1686, on el duc de Chartres i la seva germana es preparen per ballar. En la 

il·lustració es poden veure les dues tribunes per als músics que hi havia a la sala, tot i que 

                                                             
140 KROLL, Maria [ed. i trad.] (1970): Letters from Liselotte. Londres: Victor Gollancz Ltd. Pàg. 40. 
141 Fançoise d’Aubigné (1635-1719) era la marquesa de Maintenon, més coneguda com Madame de 
Maintenon. Va ser la cuidadora dels fills il·legítims de Lluís XIV i, el 1685 es va convertir en la seva última 
esposa, qui tenia una gran influència sobre el seu marit, sobretot en qüestions religioses i en les seves costums 
puritanes. Les noces es van celebrar en secret. 
142 STEVENSON, Gertrude Scott [ed.i trad.] (1924): Letters of Madame. 2 volums. Londres: Chapman & 

Dodd. Pàg. 117. 
143 Antoine Trouvain (1656-1708) va ser un gravador conegut sobretot per les seves obres que plasmen 
moments, tant de la vida quotidiana com d’espectacles i vestuari, de la cort de Versalles. 
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en el gravat només se’n pot veure una. Actualment, aquestes tribunes ja no existeixen a la 

sala. 

 

 

Gravat d’Antoine Trouvain “Quatrième chambre des appartements” de les sèries Appartements ou amusements de 

la famille royale à Versalles, 1696. BnF/Est. 368(394) C BnF, Bibliotèque Nationale de France, Paris. 

 

Aquest mateix saló de Mart va servir d’escenari per altres dos balls cerimonials el febrer de 

1692 que es van organitzar per celebrar el casament entre el duc de Chartres i Mademoiselle 

de Blois, filla natural bastarda de Lluís XIV. 

 

 

Bal masqué 

Els balls de màscares, durant els quals les rígides normes d’etiqueta eren més relaxades, 

eren una part integrant de la temporada de Carnaval, que precedia la Quaresma, però que 

també es podien celebrar ocasionalment en altres moments de l’any. Liselotte descriu un 

ball de màscares (masquerade) celebrada el 1699: 

“us haig d’explicar sobre el ball de mascarada a Marly. El dijous el rei i 

tots nosaltres vam tenir un sopar a les nou, i després vam anar al ball, 

que va començar a les deu. A les onze van arribar les màscares. Vam 

veure una senyora tan alta com una torre entrar a la sala de ball. Era el 

duc de Valentinois, fill de Monsieur de Monaco, que és molt alt. Aquesta 

senyora portava una capa que li arribava fins els peus. Quan va arribar al 
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mig de la sala, es va obrir la capa i van aparèixer saltant figures de les 

comèdies italianes. Arlequí, Scaramouche, Polichinello, el Doctor, 

Brighella i un pagès, tots van començar a ballar molt bé. Monsieur de 

Brionne era Arlequí, el comte d’Ayen, Scaramouche, el meu fill, 

Polichinello, el duc de Borgonya era el Doctor, La Vallière era Brighella, i 

el príncep Camil era el pagès... 

El Delfí va arribar amb un altre grup, tots vestit de manera molt 

pintoresca, i es van canviar el vestuari tres o quatre vegades. Aquest grup 

consistia en la princesa de Conti, Mademoiselle de Lislebonne, Madame 

de Chatillon, i el duc de Villeroy. El duc d’Anjou i el duc de Berri i els 

seus convidats van formar el tercer grup de màscares; la duquessa de 

Borgonya i les seves dames, el quart; i Madame de Chartres, Madame la 

Duchesse, Mademoiselle d’Armagnac, la duquessa de Villeroy, 

Mademoiselle deTourbes, que és la filla del mariscal d’Estrées, i 

Mademoiselle de Melun, el cinquè. El ball va durar fins a un quart de 

dues de la matinada...El divendres, totes les dones estaven elegantment 

ataviades amb bates. La duquessa de Borgonya portava un meravellós 

vestit de fantasia, elegantment ataviada amb un barret a la moda 

espanyola...Madame de Mongon estava vestida a la moda antiga, 

Madame d’Ayen en un vestit digne d’una deessa en una òpera. La 

comtessa d’Estrées anava vestida a l’estil francès antic i Madame 

Dangeau, en un estil alemany antic. A les set i mitja o vuit, van arribar les 

màscares i van ballar la primera escena d’una òpera amb guitarres. 

Aquests eren el meu fill, el comte d’Ayen, el príncep Camil, i La Vallière 

amb unes ridícules vestimentes masculines; el Dofí, Monsieur d’Antin, i 

Monsieur de Brionne vestits com si fossin dones, amb bates, barrets, xals 

i torres de cabells rossos molt més altes de les que normalment es 

porten. Aquests tres cavallers són gairebé igual d’alts entre ells. Portaven 

màscares petites vermelles i negres amb estampats, i ballaven fent cops 

en l’aire amb els peus, bastant alts i ràpids. D’Antin ballava tan 

enèrgicament que va xocar contra Monsieur de Brionne, que va caure 

cap enrere als peus de la Reina d’Anglaterra. Ja et pots imaginar 

l’explosió de rialles que hi va haver. Poc després el meu favorit, el duc de 

Berri, es va anar a disfressar de “Baron de la Crasse” i va tornar i va 

interpretar una dansa molt còmica ell tot sol”144. 

 

Testimonis del desordre i massificació en els balls, sobretot en els balls de màscares, 

abunden en les fonts del segle XVII. Per tradició, els balls de màscares estaven oberts a 

                                                             
144 STEVENSON, Gertrude Scott [ed.i trad.] (1924): Letters of Madame. 2 volums. Londres: Chapman & 

Dodd. Pàgs. 175-176. 
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qualsevol persona que desitgés acudir i que anés degudament vestit per a l’ocasió, 

especialment a partir de la mitjanit. A Versalles, l’entrada lliure als balls de màscares era 

normalment restringida, ja que es demanava que un membre de cada grup d’assistents es 

treies la màscara a la porta d’entrada i digués el seu nom, però aquesta pràctica no prevenia 

que nombrosos grups de gent anessin a Versalles des de Paris per gaudir del privilegi 

d’assistir a un ball reial. En algunes ocasions hi havia tant soroll que els músics tenien 

dificultats per sentir el que ells mateixos estaven tocant. 

Els balls de màscares també eren extremadament pròdigs, amb vestuaris enlluernadors, 

aperitius abundants i entreteniment professional. Els participants a vegades es canviaven de 

vestuari vàries vegades durant el transcurs d’una vetllada, i els membres més prominents de 

la cort, com el Dauphin, tractaven de disfressar-se de manera que ningú els pogués 

reconèixer, un desig comprensible en una cort on la vida succeïa davant de l’ull públic en la 

seva totalitat.  

En aquests tipus de balls, la seqüència habitual dels esdeveniments sovint es trencava per la 

presentació de masquerades prèviament preparades que incloïen cant, dansa i mim, i 

s’interpretaven tant per ballarins professionals portats especialment per a l’ocasió, per 

cortesans, o per grups mixtes de cortesans i professionals. 

 

La temporada de Carnaval de l’any 1700 va ser probablement la més brillant de tot el regnat 

de Lluís XIV. Possiblement per aquest motiu, està molt ben documentada145. Entre el 7 de 

gener i el “mardi gras”, dimarts de carnaval (el 23 de febrer), hi ha haver vint-i-cinc balls 

únicament a Versalles i a Marly, sense comptar els nombrosos balls donats en els palaus 

particulars de Paris. De la mateixa manera que l’estructura d’un bal masqué guardava la 

mateixa línia que un bal reglé, el Carnaval permetia algunes llibertats tant per a les 

coreografies grupals com individuals. D’entrada, la gamma de danses era bastant més gran i 

les disfresses autoritzaven certes danses exòtiques, com les entrées egípcies o espanyoles, les 

danses à la manière de la comèdie italienne, o bé les danses de caractère pour des paisans, des estropiés, 

els jocs de cartes i els animals.  

                                                             
145 COSNAC, Gabriel-Jules de; BERTRAND, Arthur [eds.] (1882-93): Mémoires du Marquis de Sourches. 9 

volums. Paris: Hachette. Volum VI, pàgs. 218-235; DANGEAU (1854-1860): Journal du Marquis de Dangeau 

publié en entier pour la première fois par MM. Soulié, Dussieux de Chennevières, Mantz, de Montaiglon. 19 Volums. 

Paris: Didot. Volum 7, pàgs. 235-263; BOISLISLE, Antoine de [ed.] (1897): Mémoires de Saint-Simon. 16 

volums. Paris: Hachette et Cie. Volum 7, pàgs. 52-62; i Mercure Galant (febrer 1700), pàgs. 151-233 i 276. 
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El 18 de febrer de 1700, el Dauphin146 va organitzar una mascarade particularment 

sumptuosa.  Després d’unes quantes danses, la masquerade preparada pel Dauphin va entrar 

a la sala. Representava un gran senyor envoltat pels animals d la seva menagerie i varis 

servents. Després d’una desfilada general al voltant de la sala, amb el senyor portat a les 

espatlles de quatre esclaus (tots membres de la més alta noblesa de la cort), els dos micos, 

interpretats per dos acròbates professionals, van començar un número dramàtic amb 

nombroses piruetes i volteretes. Els van seguir un duet vocal entre dos lloros acompanyats 

per un tigre que tocava la tiorba (tots ells membres de l’Òpera). Després va venir una entrée 

ballada per dues sultanes i dos assistents masculins, interpretat per quatre dels millors 

ballarins de la cort, incloent la Princesa de Conti, la filla del rei, i el Duc de Chartres, el seu 

nebot. Això va venir seguit d’una dansa pels ossos, estruços, donzelles de Numidia i un 

mico, tots ells nobles. Extenuat per tanta emoció, el gran senyor es va adormir, moment en 

el qual una papallona, interpretada per la filla del mestre de dansa de deu anys, va aparèixer 

i voleiava al seu voltant. Mig endormiscat, el senor va tractar d’espolsar-la, mentre a la 

vegada un mico intentava atrapar-la. La masquerade va acabar quan el senyor, enfadat per 

haver estat despertat, va agafar la seva espasa i va perseguir a tots els animals fent-los sortir 

de l’estància147. 

El ball va continuar després d’aquesta masquerade, però ben aviat es va tornar a interrompre 

per una altra, interpretada completament per cantants i ballarins de l’Òpera. Un vaixell va 

aparèixer a la porta oposada al rei, plena de mariners i pescadors d’ambdós sexes que 

entraven a la sala mentre interpretaven un petit divertissement composat de cançons i danses 

sobre un tema nàutic. Després d’això, el ball es va tornar més seriós, amb ballarins vestits 

de manera brillant que s’anaven succeint. La vetllada va acabar quan la companyia es va 

retirar per sopar. 

 

                                                             
146 S’anomenava Dauphin a l’hereu a la corona, és a dir, al successor del rei per línia de descendència directa. 
147 Segons el marquès de Sourches: [C’]était la ménagerie du Grand Seigneur; il était représenté par le marquis d’Antin, 

porté sur les épaules de quatre esclaves. Il était précédé par dux sultanes, [...] lesquelles menaient à la chaîne deux gros singes, qui 

étaient les deux Allard [acròbates professionals]; [...] les deux gros singes firent beaucoup de tours d leur métier et de sauts 

périlleux. Quand ils furent retirés, les deux perroquets, accompagnés par le tigre [musiciens de l’Opéra], chantèrent des tres jolis 

vers [...]. après cela, les deux premières sultanes, qui étaient la princese de Conti et la marquise de Châtillon, dansèrent une 

entrée la plus agréable du monde avec le duc de Chartres et le Comte de Brionne, et la princeses de Conti se surpassa elle-même. 

[...] Le petit singe dansa aussi à plusieurs represes avec les ours, les damoiselles de Numidie et les autruches. Enfin, le grand 

seigneur s’étant fait mettre à terre comme pour dormir, il parut un papillon [fille d’un maître à danser], qui volait autour de lui, 

pour se poser sur son visatge. Cela dura jusqu’à ce que le grand seigneur s’éveilla et, étant en colère de ce qu’on l’avait éveillé, mit 

le sabre à la main, et commença a charger à grands coups tout ce qui se trouva devant lui; et ainsi finit la mascarade, qui fut 

regardée comme une des plus divertissantes qui eût jamais été faite. Après cela, le bal recommença. (COSNAC, Gabriel-Jules 

de; BERTRAND, Arthur [eds.] (1882-93): Mémoires du Marquis de Sourches. 9 volums. Paris: Hachette. Volum 

VI, pàgs. 224-225). 
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Aquest ball que s’acaba de descriure, era només un de molts, igualant o sobrepassant en 

esplendor, que es van celebrar a la cort aquell any. Les masquerades es construïen sobre una 

gran varietat de temàtiques: de commedia dell’arte, entreneniments pel  Rei de la Xina, 

Amazones, noces populars, el joc d’escacs, danses espanyoles, un mestre d’escola i els seus 

alumnes, i un Carnaval Venecià, per anomenar-ne només uns quants148 .  

 

Aquests entreteniments naturalment incloïen un gran número  de diferents tipus de dansa. 

Chaconnes i sarabandes, ballades amb castanyoles,  s’associaven sovint a temàtiques 

espanyoles, tot i que les chaconnes també les ballaven habitualment els Arlequins. 

 

 

Melodia de dansa amb ritme de castanyoles escrit, Feuillet (1700), pàg. 101. 

 

Els canaries s’associaven als “salvatges”, i les forlanes i saltarelles amb Venècia. Moltes altres 

danses tenien associacions geogràfiques o culturals com per exemple, les bourrées 

d’Auvergne, bourrées basques, branles de Metz, folies d’Espagne i tambourins de Provence. Les 

associacions entre el tipus de dansa i el caràcter nacional no eren rígides: els egipcis podien 

ballar una chaconne o mostrar-se en una festa de noces popular i pallant una dansa de 

camperols. Més enllà dels tipus de dansa identificables, les masquerades incloïen danses de 

caràcter de tot tipus, des de sublims a ridícules. Hi havia entrées per a déus i deesses, 

                                                             
148 Tots aquests exemples estan extret de mascarades donades durant la temporada de Carnaval de 1700. Veure 
el Mercure Galant (febrer 1700), pàgs. 151-233 & 276-84; COSNAC, Gabriel-Jules de; BERTRAND, Arthur 
[eds.] (1882-93): Mémoires du Marquis de Sourches. 9 volums. Paris: Hachette. Volum VI, pàgs. 218-235; 
DANGEAU (1854-1860): Journal du Marquis de Dangeau publié en entier pour la première fois par MM. Soulié, 
Dussieux de Chennevières, Mantz, de Montaiglon. 19 Volums. Paris: Didot. Volum 7, pàgs. 235-263; 
BOISLISLE, Antoine de [ed.] (1897): Mémoires de Saint-Simon. 16 volums. Paris: Hachette et Cie. Volum 7, 
pàgs. 52-62. 
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prínceps i princeses, nimfes i pastors, màgics, personatges de commedia dell’arte, pagodes 

ballant, molins de vent, mariners, camperols borratxos, nens, animals, etc. 

 

Els balls de màscares que no eren tan elaborats com per incloure una actuació o una 

masquerade prèviament preparada, també podien promocionar als cortesans que ballaven 

entrées individuals, amb el cortesà disfressat d’acord amb el personatge o la persona que 

representava. A diferència de les formals danses à deux, aquestes danses variaven en el 

número d’intèrprets, des d’un fins a un gran grup. Els testimonis dels balls de màscares rara 

vegada mencionen el coreògraf de les entrées, però el nom que apareix en diverses ocasions 

és el de Louis Pécour, el coreògraf de l’Òpera. 

 

Una insinuació  de la progressió de les danses en un ball de màscares, o més aviat un ball de 

màscares en miniatura, es pot veure en el ballet de Campra Le Carnaval de Venise, interpretat 

a l’Òpera el 1699. La quarta entrée, “Orfeo negl’Inferni”, acaba amb un magnificent ball de 

màscares que pretén representar un ball de carnaval venecià, però de fet és un ball a la 

manera francesa, amb una dansa veneciana afrancesada, la forlane, inclosa per donar color 

local. L’ordenació de Campra de les danses clarament distingeix  entre el conjunt de danses 

de la part formal del ball i les altres més variades que el segueixen. El ball comença amb 

una suite de quatre branles –branle, branle gai, branle à mener i gavotte- seguida d’una courante. 

Després ve la bourrée, i la part formal del ball conclou amb dos menuets. La divisió en el ball 

es marca per una ària cantada pel “Carnaval” personificat, que invita a la companyia a 

prendre part dels plaers que aporten les disfresses típiques de la temporada. A continuació 

d’aquesta ària venen tres danses en un caràcter més teatral: una chaconne, un air des masques 

chinois i una forlane. Un cor pel “Carnaval” i uns difressos de bufó conclouen el ballet. 

La imitació d’un ball dins el context d’un ballet escenificat pot haver aportat un nivell extra 

d’artificialitat a una estructura ja formalitzada, però no alterava la naturalesa fonamental de 

cap esdeveniment, que era el de interpretar davant d’una audiència. 

 

 

Ball a l’aire lliure 

Lluís XIV va presentar tres festes d’estiu –el 1664, 1668 i 1674- en honor a un 

esdeveniment especial o a una persona, i per ajudar a anunciar el gran desenvolupament 

que estava patint el palau de Versalles i els seus jardins durant els 1660s i els 1670s. Ell 
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considerava que la representació d’arts musicals, dansa i teatre era una part vital d’aquestes 

celebracions. Les interpretacions estaven ben integrades amb les altres activitats socials, 

com sopars i focs d’artifici. 

 

Lluís XIV va patrocinar la festa del 1664 per honrar a la seva mare i a la seva esposa. La 

celebració també li permetia mostrar Versalles durant la fase inicial de transformació en un 

gran palau149. Durant sis dies, del 7 al 12 de maig, els 600 convidats de Lluís estaven 

entretinguts amb espectacles de llums, ballets eqüestres, sopars i grans menjars, i música i 

teatre150.  

La festa del 1668, coneguda com el Grand Divertissement Royale, va seguir a una significant 

expansió dels jardins. Es celebrava la Pau d’Aix-la-Chapelle entre França i Espanya, i la 

reunificació de la Franche-Comté, i Lluís va tornar a obrir el seu palau, aquesta vegada a un 

número estimat de convidats d’uns 1,500151. A diferència de la festa de 1664, els sis 

esdeveniments d’aquesta celebració van tenir lloc en un mateix dia152, el 18 de juliol.  

 

“És una fusió de tal bellesa, tal imaginació, tal brillantor i tal encant, que 

es pot veure com un epistoma de totes les belleses de l’art i la natura. 

Cap altre palau en el món té un saló tan elegant, tan superior ni tan 

superb. És octagonal en la seva forma, i tot en la seva immensa simetria i 

magnificència són coses que agraden i sorprenen”.153 

 

                                                             
149 Les celebracions a Versalles eren privades, és a dir, per invitació, en contrast amb les celebracions 
públiques com les desfilades i els carousel en el pati de la cort del palau de les Tuileries el 1662, que 
probablement va inspirar la festa de 1664. 
150 És en aquesta festa que es comença a dibuixar la lenta transformació que donarà lloc al naixement d’un 

estil, a un gènere, i a la vegada a un palau. Coneguda com Les Plaisirs de l’île enchantée, les activitats que hi 

formaven part es caracteritzen per dos elements que posen la llavor pel que esdevindrà: és una festa “à 

thème”, on durant vuit dies la cort viu al ritme de l’epopeia d’Ariost; i també suposa l’aliança entre Molière i 

Lully. 
151 Aquest número ha estat extret de Félibien (FÉLIBIEN (1668): Relation de la Feste de Versailles du dix-huitiéme 

Iuillet mil six cens soixante-huit. Paris: Chez Pierre le Petit, pàg. 11), qui va dir que hi havia 1,200 cadires en el 

teatre per a George Dandin i que molts més van veure la producció des de fora. 
152 MOINE, Marie-Christine (1984): Les fêtes à la cour du roi Soleil, 1653-1715. Paris: Fernand Lanore et 

François Sorlot. Pàg. 23, reporta que la celebració havia estat planejada per a dos dies, però que es va retallar a 

un perquè el rei estava ocupat en altres assumptes. 
153 SCUDÉRY, Madeleine de (1669): La Promenade de Versailles. Paris: Chez Claude Barbin. Pàg. 595: C’est un 

mélange de tant de beautez, de tant d’invention, de tant d’éclat, & de tant de charmes, qu’on peut le regarder comme un abrégé de 

toutes les beautez de l’art, & de la nature. Il n’y a point de palais au monde qui ait un salon si beau, si grand, si haut élevé, ni 

si superbe; la forme en est octogone, & dans sa vaste regularité & sa magnificence, il a par tour des choses qui plaisent & qui 

étonnent en mesme temps. 
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Aquesta era la impressió de Mlle de Scudéry del saló de ball erigit per la Feste de Versailles el 

18 de juliol de 1668. Ens explica també que els convidats de Lluís XIV a la celebració del 

jardí van gaudir de la dansa social en l’entorn més elegant, art i naturalesa junts creant una 

atmosfera que treia l’alè. 

Tot i que el saló del ball que descriu només es va fer servir una vegada, molta gent que no 

hi era present van poder reviure el ball a través del gravat de Le Pautre del 1679, un dels 

més reproduïts tractant la dansa històrica. 

 

 

Jean Le Pautre, La Salle du Bal donné dans le petit Parc de Versailles (1668), gravat datat del 1679. 

 

Aquest gravat suposa una gran font de informació sobre la dansa social de mitjans del segle 

XVII154. Notablement fa referència a la pràctica comú d’una parella cada vegada ballant 

davant dels espectadors i altres ballarins. També ofereix detalls del context dels intèrprets i 

les audiències en l’entorn arquitectural del ball, informació integral de la interpretació d’un 

art que depèn de l’espai físic155. 

Un altre bon testimoni del ball del rei es dóna en el testimoni d’André Félibien156, 

l’historiador del rei, i les explicacions del testimoni de primera mà de cortesans com Mme 

                                                             
154 La fiabilitat general de la representació de Le Pautre està corroborada per altres imatges de la dansa de 
saló, com el gravat de Daniel Marot d’un ball de Guillem d’Orange el 1686. 
155 Les audiències rarament estan incloses en les representacions visuals de l’òpera i el ballet barrocs francesos. 
Més sovint estan representats en escenes de dansa social. L’escena de dansa de saló és una dels vuit gravats 
que representen la música, dansa i teatre en tres festes d’estiu a l’aire lliure a Versalles. Un dels fets més 
importants d’aquests vuit gravats és que mostren les audiències i els intèrprets. 
156 FÉLIBIEN, André (1668): Relation de la Feste de Versailles du dix-huitiéme Iuillet mil six cens soixante-huit. Paris: 

Chez Pierre le Petit. 
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de Scudéry, ajuden a separar els fets de la fantasia en la imatge de Le Pautre, i ajudar a la 

nostra comprensió de la dansa social del segle XVII. 

El gravat de Le Pautre157 captura un moment en el ball de 1668 quan dos ballarins sense 

identificar apareixen davant de l’assemblea reial. Els ballarins estan cara a cara, amb les 

mans ajuntades, els peus del cavaller semblen estar en una tercera o quarta posició, i els 

peus de la dama estan coberts per la seva faldilla158. Habitualment, la família reial ocupava 

una posició en un dels extrems de la sala, presidint la zona destinada al ball. El rei i la reina, 

flanquejats pel germà del rei i la seva esposa, apareixen a la part inferior central del gravat, 

asseguts en el mateix nivell que la dansa. Els altres cortesans observen els ballarins al llarg 

de la zona de dansa o des de tribunes enlairades. Aquells que seien a prop de la zona de 

ball, probablement també participaven en la dansa, mentre que aquells que s’asseien en les 

tribunes eren només espectadors159.  

 

La imatge també suggereix que el pavelló de dansa del 1668 era realment magnífic. 

L’habitació sembla llarga, amb una generosa àrea destinada a la dansa. La decoració, tal 

com també va notar Mme de Scudéry, suggereix una excepcional magnificència en la seva 

disposició d’art i natura: la imatge conté sis estàtues més grans que el tamany natural de 

músics que envolten la sala, fonts i cascades arreu, garlandes de flors que adornen els arcs, i 

imatges en el sostre del sol, recordant a tothom que l’amfitrió del ball és el rei160. 

També es pot estimar a partir del gravat el número de ballarins i l’audiència presents, i per 

tant, la durada del ball. Le Pautre mostra uns 70 homes i dones, incloent la família reial, 

asseguda en bancs sobre la zona de ball. Si ballaven tots els 70, el ball incloïa 35 parelles de 

dansa. També hi havia uns 15 espectadors en cada una de les tribunes, fent un total 

aproximat d’uns 60 observadors.  El pavelló contenia un total de sis tribunes, fent per tant 

un total de 90 espectadors segons Le Pautre. Això demostra que només un 10% dels 1,500 

convidats reportats a la fête van assistir al ball de la cort. 

 

                                                             
157 Jean Le Pautre (1618-1682) va ser dibuixant i gravador, germà de l’arquitecte Antoine Le Pautre. Les seves 
obres es caracteritzen per la gran quantitat de detalls ornamentals. 
158 El Mercure Galant (juliol de 1668), pàg. 696, explicava que els vestits de les cortesanes eren magnífics. 
159 Harris-Warrick (HARRIS-WARRICK, Rebecca (1986): “Ballroom Dancing at tho Court of Louis XIV” a 
Early Music 14, nº1 (febrer, 1986) “Ballroom dàncing”, pàg. 44) apunta que els ballarins que s’asseien en 
l’audiència havien de tenir un accés fàcil a la zona destinada al ball. 
160 Els músics, tots dones, apareixen tocant trompetes, lires, llaüts, cantant i percussions. Félibien 

(FÉLIBIEN, André (1668): Relation de la Feste de Versailles du dix-huitiéme Iuillet mil six cens soixante-huit. Paris: 

Chez Pierre le Petit, pàg. 34) apuntava que hi havia vuit estàtues de marbre que representaven músics davant 

dels pilars, i que estaven posicionades com si estiguessin preparades per participar en la música.  
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La dansa, la música i les altres arts performatives tenien un rol prominent en el procés de 

construcció d’imatge de Lluís XIV. El ball tipificava la dansa social de la cort de moltes 

maneres diferents, però el seu context esplèndid com a part de la festa de 1668 dóna fe del 

rang extraordinari de documentació que va generar. El gravat va fer possible per aquells 

que no estaven presents el 1668 de gaudir del ball.  

La festa també es pot jutjar en xifres: si la totalitat de les sumes gastades per a Versalles el 

1668 puja a 330 000 lliures, sobre aquest total 117 000 lliures van ser dedicades a la sola 

festa del 18 de juliol. No només es buscava la bellesa, la magnificència, el plaer, sinó també 

la saturació, la sobreabundància i la sorpresa. André Félibien exposa tot el vocabulari de la 

sorpresa: 

 “Mentre Ses Majestats anaven arribant a aquest lloc, on la grandiositat i 

la magnificència sorprenia a tota la Cort...A l’entrada del jardí es 

descobria...La decoració del teatre es canvia en un instant; i ningú entén 

com...A mida que ens anàvem apropant, descobríem...Si ja ens havíem 

sorprès al veure des de fora la bellesa d’aquell lloc, encara ho vam estar 

més quan el vam veure per dins...Hi havia tota una muralla de verdor que 

s’obria de sobte per les dues bandes i deixava veure...”.161 

 

Les activitats es van distribuir al llarg del parc per mostrar el nou paisatge i les antres 

construccions. La primera activitat organitzada va ser una recepció en el Bosquet de l’Etoile 

(1), seguida de la primera comèdia de Molière, George Dandin (amb interludis musicals de 

Jean-Baptiste Lully) en un teatre temporal en el Bassin de Bacchus (2). Hi va haver una altra 

recepció-sopar en el Bassin de Flore (3) en el lloc oposat al parc, i després un ball en el 

pavelló en el Basin de Ceres (4). Després del ball, els cortesans es van moure cap el Parterre 

de Latone (5) per veure la il·luminació del palau. La vetllada va concloure amb focs 

d’artifici en la Tour d’Eau (6) en la zona nord del palau. Aquesta llista d’activitats subratlla 

el prominent palau d’acord amb la dansa social en les activitats de la cort.  

 

                                                             
161 FÉLIBIEN, André (1668): Relation de la Feste de Versailles du dix-huitiéme Iuillet mil six cens soixante-huit. Paris: 
Chez Pierre le Petit, pàg. 42: Lorsque Leurs Majestés furent arrivées danse ce lieu, dont la grandeur et la magnificence 
surprit toute la Cour...À l’entrée de ce jardin on découvrit...La décoration du théâtre se trouve changée en un instant; et l’on ne 
peut comprendre comment...À mesure que l’on s’approchait, on découvrait...Si l’on fur surpris en voyant par dehors la beauté de 
ce lieu, on le fut encore davantage en voyant le dedans...Il y eut une palissade de verdure qui, s’ouvrant tout à coup de part et 
d’autre, laissa voir... 
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Israël Silvestre: Plànol de la Casa Reial de Versalles, 1674: diagrama dels llocs utilitzats en la festa de 1668. Els 

números en el plànol estan explicats en el text. 

 

 

Anònim, Eslevation de la Salle du Bal de la Feste de Versaille en 1668 (n.d.). 

 

Després de la victòria militar en el Franche-Comté el 1674 i encara una altra expansió del 

palau per aquesta data, una tercera festa va tenir lloc durant sis dies de juliol i agost. 

Cadascuna de les sis celebracions incloïa diversos esdeveniments en la manera d’una 

celebració d’un sol dia del 1668. La festa de 1674 incloia produccions fita com les 
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premières de la cort de les òperes de Lully Alceste i Les Festes de l’Amour et de Bacchus, la 

comèdia Le malade imaginaire de Molière i Charpentier, i la tragèdia Iphigénie de Racine, així 

com un revival del concert de Lully per a veus i instruments La grotte de Versailles, egologue de 

musique. 

 

Els testimonis detallats es van publicar en el mateix any de cada producció, de manera que 

les persones que no hi podien estar presents podien llegir sobre les celebracions ben aviat 

després que haguessin tingut lloc. Charles Perrault, autor de molts contes de fades, va 

escriure una crònica per el 1664, i l’historiador reial André Félibien per les de 1674 i 1668. 

 

 

El grand bal, ball formal o bal reglée 

Aquest tipus de balls,anomenats també grand bal, bals parés, o bals reglés, eren 

esdeveniments socials més grans i formals, i relativament poc freqüents, que generalment es 

relacionaven amb la celebració d’algun fet important o ocasions especials com casaments, 

naixements d’infants reials, victòries militars, o visites de persones d’importància. 

Rameau162 ha deixat una descripció llarga i precisa del grand bal, que dibuixa molt bé el clima 

d’aquestes reunions. Els prínceps i les princeses de sang, ducs, servents i duquesses, senyors 

i dames de la cort, són els únics admesos a l’espai reservat a la dansa, cadascun d’ells 

asseguts al lloc que el seu rang li assigna. El rei s’aixeca. Tota la cort l’imita. Els ballarins es 

col·loquen en cortège (en fila de parelles, una darrera l’altra). En el cap de la formació, el rei i 

la reina, o, en el seu defecte, la primera princesa de sang. Després el dauphin i la dauphine 

(hereus al tron, successors directes del rei). Després Monsieur i Madame (germà i cunyada 

del rei). Després les altres parelles, en l’ordre que imposa la diferència dels naixements i de 

les dignitats. 

Després d’una solemne reverència de cadascun d’ells cap a la seva parella de ball, tots junts 

ballen el branle en cortège. Al final del primer couplet, el rei i la reina passen del primer lloc al 

final de la fila. Al final del segon couplet, és el torn del dauphin i la dauphine. I així 

successivament fins que la parella reial torna a ser al capdavant de la formació. 

                                                             
162 RAMEAU, Pierre (1725): Le maître à danser. Paris: Chez Rollin Fils. Pàgs. 49-54. 
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Llavors tots ballen la gavotte, en aquesta mateixa disposició de cortège, i amb la mateixa 

permutació successiva de parelles. Una reverència general conclou aquesta primera meitat 

del ball, reservada a les danses en grup. 

 

Després segueixen les danses à deux (sobretot la courante en l’època de joventut de Lluís XIV, 

el menuet a finals del seu regnat i sota Lluís XV). El rei i la reina (i només ells) ballen la 

primera. L’assistència, tots dempeus, miren. La dansa finalitza, el rei es va a asseure i tota la 

cort també fa el mateix. El príncep designat per la segona dansa ve llavors a trobar la reina, 

que ha esperat en el lloc de la sala on ha de començar a ballar. Es fan una reverència 

profunda, ballen junts i es tornen a saludar abans de separar-se. La reina torna sola al seu 

lloc (no s’acompanya en aquestes cerimònies del rei). El príncep que ella ha deixat avança 

cap a la princesa que ha de ballar amb ell la tercera dansa, li fa una reverència per demanar-

li el ball, després del qual torna al lloc des d’on ha de començar la dansa i espera que ella 

arribi al seu costat. En aquest sistema de torns, per a la següent dansa, la princesa convidarà 

a un cavaller, que convidarà a una altra dama, i així fins el final. Cadascun dansa llavors 

dues danses successives, amb dues parelles diferents. Mai hi ha en moviment més que una 

sola parella. 

 

 

 

Una parella interpretant una danse à deux a Versalles 

 (Dance Collection, New York Public Library at Lincoln Center) 

 

 

L’ordre en el que es succeeixen les parelles, manat per la jerarquia dels rangs, es segueix 

amb un ordre extrem. A les grans ocasions el Mercure Galant informa als seus lectors. Es 
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citen les circumstàncies o les personalitats més importants que han participat en la 

successió de menuets. 

Els bals réglés dels particulars també han de prendre el model del rei. Igual que per les 

“reunions que es fan en les famílies, i que normalment només estan composades de parents 

i amics, s’hi ha d’observar gairebé el mateix cerimonial que en els balls”163.  

 

La dansa concebuda d’aquesta manera és un ritus social de presentació, en tant que 

recreació. El grand bal reagrupa una societat escollida, de la que el mateix rei a ordenat la 

seva composició. Les dues primeres danses presenten aquesta societat en el seu conjunt, 

segons un dispositiu que és a la vegada col·lectiu i jeràrquic. Ja no és, com l’antic branle en 

cadena, una dansa d’iguals. És una dansa on la importància de les persones decreix 

progressivament del cap de la formació cap a la cua. Cadascun hi ocupa el rang que li ha 

estat assignat per naixement. Les danses per parelles que segueixen no expressen menys 

netament una realitat social. La parella no és autònoma i no es basta a ella mateixa. La seva 

dansa interessa al grup sencer i es concentra sobre ella tota l’atenció general. La successió 

de les danses à deux, de la parella reial a la menys elevada en dignitat,  manifesta la continuïtat 

al mateix temps que la diferència de rangs. 

Es pot dir que la vida a Versalles estava organitzada com un ball. També es podria dir que 

el ball a Versalles és la imatge d la societat que el rei hi ha reunit. Sense dubte, és encara 

més precís dir que tot aquí és obra de l’art, la dansa com el grup humà en ell mateix, com el 

cerimonial que el governa, com el palau, com els jardins.  

 

 

Noces del duc de Chartres i Mlle de Blois (1692) 

El febrer de 1692, la sala de Mart va ser el lloc on es van celebrar dos balls, molt ben 

documentats164, donats per a la celebració del casament del Duc de Chartres165  amb Mlle. 

                                                             
163 RAMEAU, Pierre (1725): Le maître à danser. Paris: Chez Rollin Fils. Pàgs. 49-54. Pàg. 59: ...assemblees qui se 
font dans les familles, et qui ordinairement ne sont composées que de parens et d’amis, on doit y observar presque le même 
cérémonial que dans les bals. 
164 La informació relacionada amb les noces dels Chartres ha estat extreta de DANGEAU (1854-1860): 

Journal du Marquis de Dangeau publié en entier pour la première fois par MM. Soulié, Dussieux de Chennevières, 

Mantz, de Montaiglon. 19 volums. Paris: Didot. Volum 7, pàgs. 27-32; BOISLISLE, Antoine de [ed.] (1897): 

Mémoires de Saint-Simon. Paris: Hachette et Cie. Pàgs. 73-98; i Mercure galant (febrer 1692), pàgs. 302-37. 
165 Fill de Monsieur el duc d’Orléans, el germà de Lluís i futur regent de França, i Madame Elizabeth 
Charlotte, anomenada Liselotte, de Bavària, la segona esposa de Monsieur. 
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De Blois, una de les filles il·legítimes de Lluís. El primer ball de les celebracions de les 

noces es va fer després de l’entrega de la dot. Saint-Simon hi observa: 

“aquell dia es va declarar la immensa dot; i el diumenge hi ha haver un 

grand ball, és a dir, un ball que va començar amb un branle, que va 

instaurar l’ordre de les danses durant tota la vetllada...el duc de Borgonya 

va ballar, en aquesta ocasió, per primera vegada i va conduir el branle amb 

Mademoiselle. Jo també vaig ballar per primera vegada a la cort. La meva 

parella va ser Mademoiselle de Sourches, filla del Grand Prévôt; ballava 

de manera excel·lent”166.  

 

El duc de Chartres i la seva esposa es van casar al dia següent, i l’endemà, el dimarts d 

Carnaval, es va celebrar un altre grand ball: 

 

“el dimarts de Carnaval hi va haver la grand toilette de la duquessa de 

Chartres, a la qual hi van acudir el Rei i tota la cort; i a la tarda, un grand 

bal, semblant al que acabava de tenir lloc, excepte perquè la duquessa de 

Chartres va ballar amb el duc de Borgonya. Cadascú portava el mateix 

vestit, i tenia la mateixa parella que l’anterior vegada. 

No puc deixar de passar per alt una aventura ridícula que va succeir en 

els dos balls. Un fill de Montbron, igual d’avessat a la dansa a la cort que 

hi era el seu pare a esdevenir cavaller de l’ordre (lloc al que va ser 

promocionat, no obstant, el 1668), estava entre els assistents. Li havien 

preguntat si ballava bé; i ell havia contestat amb una confidència que 

havia fet desitjar a tothom que  el contrari fos la veritat. Tothom estava 

satisfet. A la primera reverència ja es va confondre, i va perdre els passos 

de seguida. Va intentar desviar l’atenció dels seus errors mitjançant 

actituds afectades, i pujant els seus braços ben amunt; però això encara el 

va fer més ridícul, provocant les rialles incontrolades de tots, que degut al 

respecte cap a la persona del Rei (que també mostrava dificultat per 

aguantar-se el riure), va degenerar en una riallada general. L’endemà, en 

comptes de marxar de la cort o callar, es va excusar dient que la 

presència del rei l’havia desconcentrat, i va prometre meravelles pel ball 

següent. Era un dels meus amics, i em va saber greu per ell. Potser 

l’hauria d’haver previngut abans del seu segon intent, però vaig témer 

que el meu avís caigués en un mal entès. De seguida que va començar a 

ballar en el segon ball, aquells que estaven asseguts a prop es van aixecar, 

aquells que estaven més lluny van pujar a qualsevol lloc que els hi 

permetés tenir una millor vista, i els crits i les rialles es barrejaven amb els 

                                                             
166 BOISLISLE, Antoine de [ed.] (1897): Mémoires de Saint-Simon. Paris: Hachette et Cie. Volum I, pàg. 16. 
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aplaudiments. Tothom, fins i tot el Rei, reien obertament, i molts de 

nosaltres ben fort, d’una manera que no crec que hagi esta mai ningú 

tractat així. Montbron va desaparèixer immediatament després, i no se’l 

va tornar a veure fins molt de temps després. Va ser una llàstima que 

s’exposés a una situació com aquesta, ja que era un home honorable i 

valent”
167. 

 

Aquest plànol mostra els arranjaments que es van fer per a aquest bal, i s’acompanyava 

d’una llista de convidats. 

 

 

Plànol de la Salle de Mars pel casament del Duc de Chartres, el 17 de desembre de 1692; extret del Recueil des 

relations des cérémonies de la Cour de France. El plànol estava codificat per indicar les posicions de la família reial i 

els ballarins (Bibliothèque Mazarine, Paris). 

 

Les galeries dels músics no es mostren, però haurien estat aproximadament sobre les lletres 

I i P en el plànol. Les lletres majúscules indiquen on cada grup de convidats s’ha d’asseure, i 

informa que es proveïa de seient per a una llista de convidats d’unes 316 persones, sense 

comptar els servents i músics. Al cap de la sala s’asseia el rei en el seu tron, ben a la vista de 

tots, flanquejat pels membres de la família reial més immediata: el seu fill, el Dauphin; els 

tres fills del Dauphin, asseguts per ordre d’edat (de sis a deu anys); el germà del rei, el duc 

d’Orléans; i la seva esposa, la duquessa. Tant la reina com la Dauphine havien mort abans 

d’aquest dia. En els primers sis seients de la primera fila a cada costat de la sala s’asseien els 

                                                             
167 BOISLISLE, Antoine de [ed.] (1897): Mémoires de Saint-Simon. Paris: Hachette et Cie. Volum I, pàg. 19-20. 
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prínceps i les princeses de sang, és a dir, altres membres de l’extensa família Borbó. Alguns 

dels membres d’aquest grup ballaven en aquest ball, i altres no. Més endavant en la mateixa 

disposició de la fila, s’asseien  les dames del rang més alt que havien de ballar. Els cavallers 

que esperaven el seu torn per a la dansa estaven asseguts al final de la sala. A la resta de 

l’estància s’havien aixecat graderies que es construïen especialment cada cop que hi havia 

un ball important, on s’asseien els 257 espectadors. Testimonis escrits confirmen el fet de 

que aquest arranjament espacial era típic dels balls de la cort168 . 

 

Aquells convidats que eren designats per ballar no només s’asseien en llocs especials, sinó 

que també s’esperava que hi anessin vestits d’una manera més elaborada que la resta 

d’espectadors, amb teixits més rics i amb més joies cosides sobre la roba169 . En aquest ball, 

entre 23 i 30 parelles van participar de la dansa, que només suposa un 20% del total dels 

assistents, que miraven com ballava com mirava una sola parella cada vegada, asseguts en 

les graderies construïdes especialment per a l’ocasió170 . En aquesta ocasió, ni el rei ni el 

Dauphin, que llavors tenia 31 anys, van ballar a les noces del duc de Chartres. 

 

El Mercure Galant dóna una llista de 23 parelles que van ballar en aquest ball de noces, i el 

plànol mostra espai per a 31 dones i 28 cavallers. Pels balls que van seguir el casament del 

duc i la duquessa de Borgonya el 1697, que encara va ser més magnífic ja que el nuvi era el 

nét més gran del rei, Dangeau diu que aproximadament hi van ballar unes 40 parelles171 . 

Aquest era un número excepcionalment gran de ballarins en un ball formal. Normalment 

els balls formals duraven vàries hores, tant és així, que normalment es feia una pausa per a 

servir aperitius i begudes als assistents. En aquest cas, però, el ball va durar tantes hores que 

                                                             
168 veure, per exemple, la descripció de Saint-Simon del que diu que és un ball de cort en les seves memòries: 

BOISLISLE, Antoine de [ed.] (1897): Mémoires de Saint-Simon. Paris: Hachette et Cie. , volum VII, pàgs. 58-9.  
169 En els balls formals del regnat de Lluís XV, la invitació fins i tot indicava quin estil de pentinat havien de 

portar els ballarins [veure la invitació al ball del 26 de gener de 1739 en les memòries del duc de Luynes 

(DUSSIEUX, L.; SOULIÉ, Eud.[eds.] (1860): Mémoires du Duc de Luynes sur la Cour de Louis XIV (1735-1758). 

Paris: Firmin Didot Frères, Fils et Cie. Volum II,pàg. 329). 
170 Sobre els bals que van seguir el casament del duc de Chartres, veure DANGEAU (1854-1860): Journal du 

Marquis de Dangeau publié en entier pour la première fois par MM. Soulié, Dussieux de Chennevières, Mantz, de 

Montaiglon. 19 volums. Paris: Didot. Volum 4, pàgs. 27-32; BOISLISLE, Antoine de [ed.] (1897): Mémoires de 

Saint-Simon. Paris: Hachette et Cie. Volum I, pàgs. 73-98; i el Mercure Galant (febrer de 1692), pàgs. 302-337. 
171 La informació que té a veure amb les noces dels ducs de Borgonya s’ha extret de DANGEAU (1854-
1860): Journal du Marquis de Dangeau publié en entier pour la première fois par MM. Soulié, Dussieux de Chennevières, 
Mantz, de Montaiglon. 19 volums. Paris: Didot. Volum VI, pàgs. 243-7;  BOISLISLE, Antoine de [ed.] 
(1897): Mémoires de Saint-Simon. Paris: Hachette et Cie. Volum IV, pàgs. 309-23: el Mercure galant (desembre 
1697), pàgs. 233-54; i BONET, Jacques (1723): Histoire Générale de la danse sacrée et profane. Paris, d’Houry fils. 
Reedició 1969: Ginebra, Slatkine Reprints. Pàgs. 129-34. 
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el rei i el seu sèquit van abandonar la sala abans de la finalització del ball per sopar en una 

sala adjacent. 

 

Noces del duc de Borgonya i la princesa de Savoia (1697) 

Cinc anys més tard, el 1697, van tenir lloc a la galeria dels Miralls els dos balls172 pel 

casament del nét del rei, el duc de Borgonya, amb Maria Adelaida de Savoie, futurs pares 

del que es convertirà en el successor al tron, Lluís XV173.  

L’11 de desembre de 1697, a les set en punt de la tarda, es va celebrar el primer de dos balls 

per commemorar les noces del duc de Borgonya i la princesa de Savoye, futura duquessa de 

Borgogne . Tot i el rerefons polític de l’enllaç174, l’arribada de la duquessa de Borgogne va 

suposar una bufada d’aire fresc a la cort, i es convertiria en una figura important de la dansa 

social a Versalles, moltes futures coreografies estan dedicades a aquesta duquessa. 

D’acord amb el diarista de la cort, el Marquès de Dangeau, el Rei, el mateix matí que ella va 

arribar a la cort, el novembre de 1696, amb només onze anys i un any abans de que es 

celebrés el casament, “la va entregar als seus mestres per a que aprengués a ballar”175. El 

maître à danser assignat a la jove princesa no va ser altre que Louis Pécour, el ballarí principal 

i el cap dels mestres de dansa de l’Òpera de Paris.  

Bonnet descriu un ball formal que va presenciar a Versalles per celebrar el casament del 

duc de Borgonya: 

 

“El Rei tenia la Galerie de Versalles dividida en tres part per dues 

balustrades ben altes. La part central era el ball. Hi havia una plataforma 

elevada amb dos escalons, coberts amb les més elegants catifes de gobelí, 

                                                             
172 Es van celebrar l’11 i 14 de desembre respectivament; la cerimònia del casament havia tingut lloc una 
setmana abans, el 7 de desembre. 
173 Sobre els balls que van tenir lloc pel casament del duc de Borgonya, veure DANGEAU (1854-1860): 
Journal du Marquis de Dangeau publié en entier pour la première fois par MM. Soulié, Dussieux de Chennevières, 
Mantz, de Montaiglon. 19 volums. Paris: Didot. Volum 6, pàgs. 243-7; BOISLISLE, Antoine de [ed.] (1897): 
Mémoires de Saint-Simon. Paris: Hachette et Cie. Volum 4, pàgs. 309-23; Mercure Galant (desembre 1697), pàgs. 
233-254: i BONET, Jacques (1723): Histoire Générale de la danse sacrée et profane. Paris, d’Houry fils. Reedició 
1969: Ginebra, Slatkine Reprints. Pàgs. 129-34. 
174 La núvia va ser donada en matrimoni pel seu pare, el Duc de Savoia, al nét del Rei de França, un any 
abans, al final de les hostilitats entre França i la Savoia, com una garantia de pau duradora. Courtilz ens 
informa que: “en un dels articles del tractat Mademoiselle de Savoia s’ha de casar amb el Duc de Borgonya 
quan arribi als dotze anys d’edat” [Par un des articles de Traité Mademoiselle de Savoy devait épouser Mr. Le Duc de 
Bourgogne quand elle auroit douze ans accomplis. (COURLITZ DE SANDRAS, Gatien (1706): Annales de la Cour et 
de Paris pour les années 1697 & 1698. Amsterdam: Chez Pierre Brunel. Pàg. 7)].   
175 DANGEAU (1856): Journal du Marquis de Dangeau, avec les additions inèdites de Duc de Saint-Simon. 19 vols. 

Paris: Firmin Didot Frères. Volum 6, pàg. 28: Il lui a donné des maîtres pour apprendre à danser. 
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sobre els que estaven col·locats els trons de vellut carmesí amb grans 

decoracions daurades, pels reis de França i d’Anglaterra, amb la Reina, 

Mme de Borgonya, i tots els prínceps i princeses de sang. Els tres altres 

costats estaven alineats, en la primera fila, amb butaques molt elegants 

pels ambaixadors, els prínceps i les princeses d’altres països, ducs, 

duquesses, i altres alts oficials del regne. Les altres files de cadires darrera 

d’aquestes butaques eren per a les persones de distinció de la Cort i de la 

Ciutat. A la dreta i esquerre del centre del ball estaven els amfiteatres pels 

espectadors. Per evitar confusió havien d’entrar a través d’un torniquet, 

un després de l’altre. També hi havia un amfiteatre separat i petit pels 

vint-i-quatre violins del Rei, amb sis oboès i sis flautes dolces. 

Tota la Galerie estava il·luminada per grans canelobres de cristall, ajudats 

per un gran número de canelobres més petits amb grans veles. El Rei 

havia invitat per tiquet a la gent més distingida d’ambdós sexes de la Cort 

i la Ciutat, demanant-los d’aparèixer al ball només amb roba decent, la 

més fina i apropiada, per a tenir l’aspecte més brillant possible. Com a 

resultat, el més barat dels vestits costa de tres a quatre-centes pistoles. 

Alguns eren de vellut recoberts de brocats d’or i d’argent i escuts daurats, 

que costen uns 50 écus l’aulne. Altres anaven vestits amb robes d’or o 

d’argent. Les dames no anaven menys ornamentades; la brillantor de les 

seves joies sota el llum provocava un efecte admirable. 

Mentre estava assegut sobre una barana al costat contrari de la 

plataforma on estava el Rei, observava aquest muntatge magnificent 

format per set o vuit-centes persones, els diferents ornaments de les 

quals feien un espectacle digne d’admiració. M.i Mme de Borgonya van 

obrir el ball amb una Courante. Llavors, Mme de Borgonya va prendre el 

Rei d’Anglaterra per ballar; aquest va prendre la Reina d’Anglaterra; ella, 

el Rei, que va prendre Mme de Borgonya. Ella va prendre Monseigneur; 

ell va prendre Madame, qui va prendre M. el duc de Berri. Així 

successivament tots els prínceps i princeses de sang van ballar, tots 

d’acord amb el seu rang. M. el duc de Chartres, avui el Regent, va ballar 

un menuet i una sarabande amb una gràcia tant exquisida, amb Mme la 

princesa de Conti, que va atreure l’admiració de tota la Cort”.
176 

 

 Saint-Simon també en dóna la seva versió: 

 

“el dimecres hi va haver un grand bal a la galeria (dels miralls), 

ornamentada de manera especial per a l’ocasió. Hi havia tanta gent, i tan 

                                                             
176 BONET, Jacques (1723): Histoire Générale de la danse sacrée et profane. Paris, d’Houry fils. Reedició 1969: 
Ginebra, Slatkine Reprints. Pàgs. 129-32. 
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desordre, que fins i tot el Rei estava incòmode, i Monsieur va caure i el 

van colpejar entre la multitud. Com va entrar alguna gent, es pot 

imaginar. No hi havia lloc –la força o la sort ho decidien tot- la gent 

s’estrenyia allà on podia. Això va espatllar tota la festa. Sobre les nou es 

va servir l’aperitiu, i a les deu i mitja el sopar estava servit. Només les 

princeses de sang i la família reial en van ser admesos. El següent 

diumenge hi va haver un altre ball, però aquesta vegada les coses estaven 

tant organitzades que no hi va haver cap multitud ni cap incomoditat. El 

ball va començar a les set i va ser admirable; tothom va aparèixer en uns 

vestits que mai havien estat vistos. El Rei  va trobar que Madame de 

Saint-Simon era la que més li convenia al seu gust, i li va oferir la mà 

davant de tots els altres. Madame de Maintenon no va aparèixer  en 

aquests balls, com a mínim només hi va fer acte de presència durant una 

mitja hora. El següent dimarts, tota la cort va anar a les quatre de la tarda 

al Trianon, on es van reunir per esperar l’arribada del Rei i la Reina 

d’Anglaterra. El Rei esl va portar al teatre, on l’òpera Issé de Destouches 

es va interpretar d’una manera exquisida. Quan va acabar l’òpera, tothom 

va marxar, i així va ser com les celebracions de les noces es van donar 

per acabades”
177  

 

Aquest ball es va celebrar a la grande galerie, la sala dels Miralls, però tal i com mostra aquest 

plànol, només es va fer servir un terç de tot l’espai disponible. El plànol, malauradament, 

no inclou la lista de l’audiència, però alguns contemporanis testmonien que unes 700 o 800 

persones hi eren presents, molts d’ells presumptament apretats entre els dos extrems de la 

galeria. 

De fet, en el primer ball, citant a Saint-Simon: 

 

“Hi havia tanta gent i tant desordre que fins i tot el rei estava aclaparat. 

Monsieur [el germà del rei] va ser colpejat per la multitud; un es pot 

imaginar fàcilment el que li va passar a la resta de la gent. No hi havia 

espai en absolut, tot s’havia de fer per la força i per necessitat; la gent 

s’amuntegava com podia. Això va espatllar tota la festa”
178. 

 

 

                                                             
177 SAINT-SIMON, M. le duc de (1926): Memoirs of Louis XIV and the Regency. Traducció de Bayle St.John. 3 

volums. Londres: George Allen and Unwin Ltd. Volum I, pàgs. 108-9. 
178 BOISLISLE, Antoine de [ed.] (1897): Mémoires de Saint-Simon. Paris: Hachette et Cie. Volum 4, pàgs. 309-
23. Volum IV, pàg. 318. 
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Plànol de la gran galeria (o Galeria dels Miralls) pel ball de l’11 de desembre de 1697 donat a l’ocasió del 

casament del duc de Borgonya; en el Recueil des relations des cérémonies de la Cour de France  

(Bibliotèque Mazarine, Paris)/ ms 2743, f.197. 

 

El Rei, Lluís XIV, havia dividit la Galerie en tres parts mitjançant balustrades, i la part 

central havia de ser el centre del bal. També s’havia disposat que hi hagués graderies a la 

dreta i esquerra del centre del bal per definir millor l’espai que quedava lliure per a la dansa; 

aquestes s’estenien fins a les finestres que s’obrien cap a la part del jardí de la galeria. En 

aquest conjunt de baldes s’asseien els músics, els famosos 24 violins i 12 oboès del rei179 , 

que “s’havien recobert amb catifes de Savonnerie”180. Aquestes graderies es van col·locar 

per a que els espectadors poguessin seure, que eren unes “set o vuit-centes persones de 

fineses diverses que formaven un espectable digne d’admiració”181. Així ho descriu el 

testimoni de Jacques Bonnet, historiador tant de la música com de la dansa. A més, afegeix: 

“No sóc capaç de donar al lector una idea més exaltada d’una cerimònia de bal que la que 

vaig veure a Versalles, en el casament del Duc de Borgonya”182. Aquesta descripció es va 

repetir, amb algunes variant, per diversos testimonis, un d’ells Gatien de Courtilz. Ell 

remara que “la multitud era extraordinària”, ja que molta gent havia vingut expressament de 

Paris per a l’esdeveniment, i continua dient: “van venir vestits com tots els altres, de fet tan 

bé, que si no fos perquè les seves cares eres desconegudes a la cort, no hi havia ningú que 

                                                             
179 BONET, Jacques (1723): Histoire Générale de la danse sacrée et profane. Paris, d’Houry fils. Reedició 1969: 
Ginebra, Slatkine Reprints. Pàg. 129. 
180 Mercure Galant (gener, 1698), pàg. 300: ...(on) les avait couverts de tapis de la Savonnerie,... 
181 BONET, Op.cit, pàg. 131:  Sept à huit cens persones, dont les differentes parures formaient un espectacle digne 
d’admiration. 
182 Ídem, pàg. 129: Je ne puis pas donner au Lecteur une plus noble idée d’un que de celui que j’ai vu à Versailles, au mariage 
de Monsieur le Duc de Bourgogne.  
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no pogués dir que no els podien prendre com a membres de la noblesa”183. Es va permetre 

a part del públic general a ser presents a les funcions, tot i que l’assistència era 

exclusivament per invitació. Un codi de vestuari també prevalia. 

 

El plan dels balls era semblant al de 1692, i mostra el mateix tipus d’emplaçament per a la 

família reial, els ballarins i ballarines, i els espectadors, i la disposició en els graderies; 

aquestes són visibles en la part alta de la imatge, a través de les portes que donaven als 

apartaments del rei, eren reservades pels músics (els vint-i-quatre violins del rei i els dotze 

oboès). L’espai que es deixava lliure per ballar era més gran que el que hi havia al Saló de 

Mars: mesurava uns sis metres d’ample per un divuit metres de llarg (com a comparació, 

l’espai per ballar en l’altre ball representava aproximadament uns 3,7 metres d’amplada, per 

uns 8,2 metres de llarg). 

 

Com tots els balls que estaven preparats, es va obrir amb una suite de branles, danses en 

grup executades aquella vetllada, segons Saint-Simon, pels prínceps i les princeses de sang. 

El duc i la nova duquessa de Borgonya van executar tot seguit la primera danse à deux, una 

courante, segons diuen les memòries (però la dansa que Guillaume Pécour va titular “La 

Bourgogne” era una petita suite de quatre danses que comença amb una courant, i que 

segueix per una bourrée, una sarabande i un passepied).   

 

En el diari de la cort, Mercure Galant, es va designar el ball cerimonial que commemorava el 

casament com “el més gran i més magnífic...que mai s’havia vist a la cort”184. 

Amb totes aquestes descripcions, es pot entreveure quin era l’objectiu real dels balls 

cerimonials, els més oficials, i als que hi assistien representants de totes les corts europees 

poderoses en aquell moment: mostrar la superioritat francesa. 

Part de la política de magnificència, a part de servir com a model a seguir, era la de mostrar 

la idea de que el tresor de França no tenia fi. El marquès de Sourches, per exemple, va 

afirmar, en relació a la magnificència del ball que va tenir lloc l’onze de desembre de 1697 

que “els estrangers que hi havia presents devien estar ben convençuts de que, encara que la 

guerra hagués durant uns quants anys més [Guerra dels Nou Anys, també coneguda com 

                                                             
183 COURLITZ DE SANDRAS, Gatien (1706): Annales de la Cour et de Paris pour les années 1697 & 1698. 

Amsterdam: Chez Pierre Brunel. Pàgs. 545-6:  La presse...y était toute extraordinaire”,”Ils y vinrent parez comme les 

autres, si bien qu’à la reserve de leurs visages qui n’étaient pas conus en ce país-là, il n’y avait personne qui ne les eut pris pour 

des gens de qualité. 
184 Mercure Galant, (gener, 1698), pàg. 300: Le plus grand et la plus magnifique...qui se soit jamais vu à la cour.  
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Guerra de la Lliga dels Augsburg o Guerra de la Gran Aliança, lliurada entre 1688 i 1697], 

França no sucumbiria mai per falta de diners”185.  

El ball va ser, de fet, una forma de recuperació després de la guerra perduda davant la que 

el Rei, massa acostumat a una victòria fàcil, va començar a sentir desesperació. De fet, la 

magnificència, com a símbol de validesa i èxit, i la seva concomitant, hegemonia en les arts 

(ja fos arquitectura, literatura o dansa) era una forma d’imperialisme cultural en el que Lluís 

XIV tenia més èxit que en la guerra en aquell moment. Bonnet, per exemple, declara amb 

orgull: “No crec que, en qualsevol altre cort, es pugui veure un  ball cerimonial més superb, 

més brillant, més ben organitzat i més proficient”186, i continua dient que “l’ordre i la 

magnificència” del ball “ha de servir de model per a totes les corts d’Europa”187. 

 

Els últims anys del regnat de Lluís XIV van estar assetjats per dificultats financeres, ja que 

les guerres estrangeres havien esgotat els recursos del país. No obstant, Saint-Simon 

recorda que Lluís va augmentar el número de balls com una mostra de gosadia.  

Els comptes per l’any 1708 apunten deu balls en un període de sis setmanes188 : 

 

5 de gener Bal du Roy à Versailles 

16 de gener Bal du Roy à Versailles 

21 de gener Bal du Roy à Marly 

23 de gener Bal du Roy à Marly 

25 de gener Bal du Roy à Marly 

3 de febrer Bal du Roy à Versailles 

12 de febrer Bal de Madame la Duchesse de Bourgogne à Versailles 

15 de febrer Bal de Monseigneur à Versailles 

17 de febrer Bal du Roy à Marly 

19 de febrer Bal du Roy à Marly 

 

 El desig del rei de mantenir una impressió d’ status quo, combinat amb l’entusiasme de la 

Duquesa de Borgonya per la dansa i les disfesses, van servir per perpetuar la successió de 

balls. Saint-Simon remarca com, en una ocasió, el Rei “va fer ballar a gent que ja havia 

                                                             
185 SOURCHES, Louis François de Bouchet, Marquis de: Mémoires du Marquis de Sourches sur le règne de Louis 

XIV, 1681-1712. 13 volums. Paris: Hachette, 1892-3. Volum 5, pàg. 369: Les estrangers qui y assisterent durent être 

bien persuadís que, quand la guerre auroit encore duré qualque temps, la France n’auroit pas succombé par la manque d’argent.  
186 BONET, Jacques (1723): Histoire Générale de la danse sacrée et profane. Paris, d’Houry fils. Reedició 1969: 
Ginebra, Slatkine Reprints. Pàgs. 133-4: Je no crois que dans qualque Cour que je puisse être, on peut voir un bal de 
Cérémonie plus superbe, plus briliant, mieux ordonné, et plus accompli.  
187 Idem, pàg. 129: L’ordre et la magnificence...peuvent servir de modele à toutes les Cours de l’Europe.  
188 BENOIT, Marcelle [ed.] (1971): Musiques de cour. Paris: Éditions A. & J. Picard. 
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passat de llarg l’edat per fer-ho”. En una altra ocasió, Saint-Simon i la seva esposa es val 

col·lapsar en gratitud despres d’un període de tres setmanes de entreteniments continus a la 

cort: 

“He passat les darreres tres setmanes...sense veure la llum del dia. Alguns 

ballarins només tenien permès de deixar de ballar al mateix temps de la 

Duquessa de Borgonya. Un matí, a Marly, desitjant marxar massa aviat, la 

Duquessa va fer que se’m prohibís l’entrada a les portes del saló; varis de 

nosaltres vam tenir la mateixa sort. Estava encantat quan va arribar el 

Dimecres de Cendra; i vaig estar un dia o dos extenuat, i Madame de Saint-

Simon no va poder superar el Dimarts de Carnestoltes”
189  

 

La idea de la dansa social com un espectacle és evident en tots els diferents tipus de dansa 

en els quals els cortesans de Versalles prenien part, des dels petits balls del jour d’appartement, 

passant pels balls formals i balls de màscares, fins els ballets de cour. De fet, la dansa teatral i 

la social eren formes d’art aliades que es superposaven l’una a l’altra en termes de 

vocabulari de passos, tipus de danses, coreografies i manera de presentació. Les danses 

generades per aquesta aliança entre la dansa teatral i la dansa de saló o social representen un 

art molt desenvolupat. L’apreciació estètica que es té en el segle XXI es deriva de 

testimonis o de la realització d’aquestes danses es pot aprofundir en la comprensió de com 

funcionaven en el context social i cultural del seu propi temps. 

 

 

3.7. UNA FIGURA CLAU: EL MAÎTRE À DANSER 

Durant els regnats de Louis XIV i XV, quan França marcava la pauta a Europa en termes 

de dansa, es va anar posant cada cop més èmfasi a les qüestions tècniques. L’establiment 

d’una acadèmia especialitzada en temes de dansa el 1661, l’Académie Royale de Danse, va 

elevar la importància de la dansa a la d’una matèria que formava part de l’educació. 

Mestres de dansa com Beauchamps, Pécour i Feuillet estaven encarregats de perfeccionar 

l’art de la dansa i d’expressar les seves normes; també van inventar un mètode per notar la 

dansa, resultant en la “Chorégraphie, ou l’art de décrire la danse”, publicada per Feuillet el 

1700. Per primera vegada va ser possible enregistrar danses mitjançant símbols. El 1725, va 

aparèixer “Le Maître à Danser”, l’obra principal de Pierre Rameau sobre la dansa social del 

                                                             
189 BOISLISLE, Antoine de [ed.] (1897): Mémoires de Saint-Simon. Paris: Hachette et Cie. Pàg. 157. 
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moment. Com tots els mestres de dansa, Rameau es va concentrar més en la dansa social 

que en la teatral, fet, però, que no li treu importància a aquest tractat des del punt de vista 

dels dos gèneres, ja que descriu, no només les figures i passos, sinó també tot l’estil de 

moviments del període. 

 

 

La pochette, té quatre cordes com el violí, però un so més petit perquè la caixa de ressonància és més petita. 

Aquesta pochette serà durant molt de temps l’emblema del maître à danser i els eu símbol. Molt associat a la 

dansa barroca. 

Un altre aspecte important és la relació entre les cordes i l’arquet que permet una relació directe amb el 

contacte dels peus en el terra. Pel que fa a l’arquet, tots els temps forts del ballarí són al terra, però de seguida 

en l’aire (tots els temps forts són en élevé), mentre que tots els temps forts del violí són amb l’arc cap avall, i 

els dèbils amb l’arc cap amunt. És important per un violinista imaginar que tots els temps forts són temps 

levé, i no fer moviments verticals amb l’arc en aquest moviment, sinó en forma circular. És molt important 

que en l’escola de violí francesa, compositors com Jean Philippe Rebel i Jean Marie Leclair, eren també 

ballarins i maîtres à danser, a part de violinistes virtuosos. 

El contacte de la corda i de l’arquet encara pot anar més lluny , relacionat amb el contacte amb el terra que 

tenen els ballarins amb els seus peus, amb el moviment glissé i la densitat dels apui glissé amb un élevé de 

després. Això està relacionat amb la densitat de l’arquet sobre la corda. 
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Funcions del maître à danser 

La bellesa i dificultat de les danses i la seva personificació de la noblesa va fer que la figura 

del mestre de dansa francès fos una necessitat en totes les corts importants i ciutats 

d’Europa. Tant es nobles com els burgesos comerciants buscaven distingir-se de la resta de 

la societat a través de la qualitat de moviment que s’adquiria en l’estudi de les danses à deux 

(sobretot el menuet), que es considerava un requeriment indispensable per a la vida 

civilitzada. 

L’existència de figures com la del maître à danser era molt habitual en l’educació cortesana. 

La forma tradicional d’educació de la noblesa era mitjançant un tutor, seguit d’un procés 

d’aprenentatge com a patge en una casa gran, que començava normalment a l’edat de vuit 

anys, per aprendre allà un comportament decorós. L’ensenyament a través de llibres es 

considerava de poc interès per a un noble, ja que, d’acord amb el testimoni de Saint-Simon, 

fins i tot Lluís XIV “no havia après pràcticament gens a llegir i escriure”190. En altres 

paraules, l’educació es feia mitjançant la còpia dels models de rol. 

 

Aquest procés d’aprenentatge també l’havien de passar els mateixos aspirants a mestres de 

dansa per arribar a convertir-se en professionals. L’entrenament d’un maître à danser  

començava normalment ben aviat, a l’edat dels vuit anys, comprenia uns sis anys, i 

culminava amb les dures examinacions institucionalitzades i supervisades pel gremi de 

músics, la Corporation des Ménêtriers, al qual pertanyien els mestres de dansa des del segle 

XV. Tot mestre de dansa, per tant, tenia un recorregut professional clar. Passava de ser 

estudiant a intèrpret professional; i d’aquest estadi de professionalitat podia convertir-se en 

mestre de dansa, previ pas per l’examen dels experts de l’Académie Royale de Danse. 

Aquest era un requisit indispensable per a arribar a ser coreògraf. 

 

Els mestres de dansa dels segles XVII i XVIII, eren mestres en tots els aspectes del seu art. 

Ensenyaven i composaven les danses, ballaven en tota una varietat d’estils, tocaven el violí, 

i algunes vegades composaven música per a dansa. El Maître à danser de l’època barroca és 

un gran músic, que col·labora i treballa amb els grans compositors del moment, però també 

és un gran ballarí. Són dos personatges en un, música i ball en la mateixa persona. 

Però un mestre de dansa, no ensenya només danses, sinó més generalment les actituds i els 

gestos de la vida de la cort. Ensenya com s’ha de treure i tornar-se a posar el barret, quins 

                                                             
190 BOISLISLE, Antoine de [ed.] (1897): Mémoires de Saint-Simon. Paris: Hachette et Cie. Pàg. 218. 
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tipus de reverències convé fer segons la qualitat de les persones i les circumstàncies en les 

que es doni la trobada que invita la salutació. Ensenya el difícil art de mostrar en tot 

moment i circumstància “le bon air”, “la bonne grâce”, qualitats amb les que es reconeix 

immediatament a una persona “de qualité”. 

 

Els grans maîtres à danser 

Hi haurà alguns maîtres à danser que seran realment importants per la història de la dansa: 

Pierre Beauchamps és el primer gran coreògraf que arribarà a conceptualitzar aquesta 

dansa, el maître à danser de Lluís XIV, Pécour va continuar desenvolupant tot el món que 

Beauchamps va començar a inventar i serà un dels maître à danser de l’Academie Royal de 

dansa i Feuillet, qui va prendre el sistema de notació que ja havia elaborat Beauchamps i el 

va publicar en un tractat sota seu nom, ja que havia obtingut un privilegi reial per aquest 

sistema. Per això ara es parla de la notació Feuillet-Beauchamps per tal de reconèixer la 

paternitat del sistema de notació a Beauchamps. Feuillet va ser, no obstant, un gran 

coreògraf. 

Tampoc cal oblidar Pierre Rameau que va escriure un tractat el 1725, que serà essencial en 

l’actualitat “Le Maître à Danser”, que ens deixa tots els passos de ball i el comportament i 

protocols que s’havien de tenir en tals situacions. 

 

Henri Prévost 

Abans de Pierre Beauchamps, el primer maître à danser de Lluís XIV, des del 1644, va ser 

Henri Prévost. El 1650 ja tenia el títol de “maître à danser du roi et l’un des valets de 

Chambre ordinaire”. Però Prévost, que tenia una edat avançada, es va retirar el 1652; i el va 

succeir en aquest lloc oficial Jean Regnault, qui esdevindrà més tard un dels tretze savis de 

l’Académie Royale de Danse. 

Tenint en compte el testimoni de Pierre Rameau, que va escriure deu anys després de la 

mort del rei, Lluís XIV també va prendre lliçons quotidianes de dansa amb Piere 

Beauchamps, “compositeur des ballets du roi”, durant més de vint anys.  
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Pierre Beauchamps 

La carrera professional de Pierre Beauchamps (també anomenat a vegades erròniament 

Charles-Louis), el ballarí i mestre de dansa més famós i a qui se li reputa haver tingut el rol 

més important en el desenvolupament de la dansa durant el segle XVII, va durar la majoria 

del llarg regnat de Lluís XIV. Durant el seu temps, Beauchamps va interpretar en ballets i 

òperes a la cort, va servir com el principal coreògraf per a Lully a l’Académie Royale de 

Musique, va composar ballets per a col·legis jesuïtes a Paris, i va inventar un mètode per a 

la notació de la dansa (l’anomenada notació Feuillet). Totes aquestes activitats han estat 

subjectes a un número d’estudis acadèmics. 

Pierre Beauchamps va néixer el 30 d’octubre de 1631 en una família de violinistes i mestres 

de dansa parisencs, que durant generacions havien aportat músics tant a les orquestes de la 

cort com a les de la ciutat191. El seu avi, Christophe de Beauchamps, va pertànyer el 1560 al 

famós gremi de músics, la Confrérie de St Julien-ds-Ménétriers, i va ser més tard un des 

“violons ordinaires de la chambre du roi” en la grand bande de Lluís XIII. L’oncle de Pierre 

Beauchampss, Pierre de Beauchampss (1564-1627), també va pertànyer a aquesta orquestra 

el 1593, i Praetorius el va nombrar entre els millors compositors francesos i violinistes del 

seu moment. L’oncle Pierre va renunciar a la seva posició a la grande bande (aviat coneguda 

com els “vingt-quatre Violons du Roy”) el 1622 i la va cedir al seu germà, Louis de 

Beauchampss, qui també era ballarí i coreògraf. El fill de Louis, Pierre Beauchampss, va 

néixer probablement el 1631 i estava destinat a esdevenir el baladin més aclamat del seu 

moment. 

 

El nom de Pierre Beauchampss apareix per primera vegada en el livret pel Ballet du 

dérèglement des passions, amb el que va debutar a la cort de Lluís XIV, interpretat en el Palais 

Cardinal el 23 de gener de 1648: va ballar els rols d’una estàtua portada a la vida pel foc 

màgic de Prometeu,d’un mariner i d’una nimfa. En dos anys es va convertir en el mestre de 

dansa del jove Lluís XIV. Segons Pierre Rameau, el rei prenia lliçons diàries de 

Beauchampss durant vint o vint-i-dos anys192, durant els quals Beauchamps rebia una 

pensió anual de 2,000 lliures. 

                                                             
191 Gran part de la informació biogràfica sobre Pierre Beauchamps i la seva família que apareix resumida en 

aquest treball es pot trobar en ASTIER, Régine (1983): “Pierre Beauchamps and the Ballets de Collège”, a 

Dance Chronicle, VI/2, pàgs. 138-63, i KUNZLE, Régine (1974): “Pierre Beauchamps: the Illustrious Unknown 

Choreographer”, a Dance Scope, VIII/2, pàgs. 32-45. 
192 A Le Maître à danser (Paris, 1725), Rameau remarca del rei (pàg. 111): “ Ell...ballava [la courante] millor que 

cap altre persona de la Cort, i li donava una gràcia infinita. Però el que prova encara més el compromís i la 
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El 1653, Beauchamps va ballar al costat del seu alumne reial en el Ballet de la nuit, una obra 

que també va marcar el debut a la cort de Jean-Baptiste Lully, un personatge al que la futura 

carrera de Beauchamps estaria estretament relacionada. Els noms de Beauchamps i Lully 

associats apareixen en nombrosos llibrets de ballets del 1654: el Ballet des proverbis, Ballet du 

temps i nombroses entrées. L’any següent, Beauchamps va ballar en el Ballet des bienvenus 

interpretat en celebració del casament d’una de les nebodes del cardenal Mazarino amb 

Alfonso d’Este, fill del duc de Mòdena. La reputació de Beauchamps com un ballarí virtuós 

va augmentar ràpidament. Pels seus moviments àgils, precisió i girs molt alts i ràpids en el 

Ballet des plaisirs troublés, Beauchamps va ser jutjat com el millor ballarí de França193. 

 

 

 

 

 

 

Pierre Beauchamss com La Chirurgie, una de les set 

“Arts mécaniques” representat en l’entrée final de 

Le nozze di Peleo e di Teti (1654); Paris, Bibliotèque 

de l’Institut de France, MS 1005, Pl. 60. De totes 

maneres, segons el llibret imprès per Ballard (Paris, 

1654, pàg. 40) d’Olivet ballava el rol de La 

Chirurgie i Beauchamps el de La Peinture. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   
predilecció que Sa Majestat tenia per la dansa, és que, malgrat les dures tasques que ocupaven contínuament a 

aquest gran Conqueridor, no ha deixat mai de dedicar algunes hores, durant més de vint o vint-i-dos anys a 

que Monsieur de Beauchamps tingués l’honor de conduir-lo en aquest noble exercici”. (Il...dansoit [la courant] 

mieux que personne de la Cour, et il lui donnot une grace infinie. Mais ce qui prouve encore plus l’attachement  et la prédilection 

que sa Majesté avoit pour la danse, c’est que malgré les pénibles travaux qui occuperont continuellement ce grand Conquerant, il 

n’a pas laissé de s’en dérober quelques heures, pendant plus de vingt à vingt-deux ans que Monsieur de Beauchamps a eu 

l’honneur de le conduire dans ce noble exercice). Però contràriament al que escriu Rameau, Astier (ASTIER, Régine 

(1983): “Pierre Beauchamps and the Ballets de Collège”, a Dance Chronicle, VI/2, pàg. 145) apunta que aquesta 

era una posició no oficial; de fet, els que tenien el títol oficial de Mestre de Dansa Reial eren Henri Prevost i, 

més tard, Jean Renaud. 
193 Veure Loret, La Muze històriques (LORET, Jean (1877): La Muze històriques. Paris: Charles-Louis Livet. Pàg. 

301), carta del 17 de febrer de 1657: Enfin, ce Balet est un champ/ où l’incomparable Beauchamps/ par des merveilleuzes 

souplesses, / élévations et justesses, / si hautement capriola, /qu’il fut proclamé ce jour-là / par toute la noble Assistance, /pour 

le meilleur Danseur de France. 
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El Mercure Galant diu, el 1673, que Beauchamps era “el mestre de dansa del Rei...des del 

1652”194. Abans d’ell, el mestre de dansa del Rei havia estat Henri Prevost. Per tant, el Rei 

va rebre classes de dansa durant trenta-vuit anys, des de l’edat de set anys, fins que en va 

tenir quaranta-dos, quan va decidir retirar-se de la dansa en els ballets de la cort. 

 

La carrera de Beauchamps com a coreògraf va començar pels voltants de 1656195; quan 

Beauchamps va crear les danses per a nombrosos ballets. 

Poc després de  1660, Beauchamps va obtenir el títol cortesà de “Intendant des Ballets du 

Roy”. Amb aquesta nova posició, Beauchamps (a vegades conjuntament amb els mestres 

de dansa d’Olivet i Vertpré) va coreografiar molts dels ballets de cort principals dels 1660. 

Va ser el coreògraf principal de la companyia de Molière (la “Troupe du Roi”) entre els 

anys 1664 i 1673, a més va ser mestre de ballet a l’Académie Royale de Musique i 

“Compositeur des Ballets du Roi”. 

El 1671 va ser nomenat director de l’Académie Royale de Danse, tot i que no era un 

membre fundador, com s’afirma amb freqüència. 

 

Mentre que Beauchamps no estava entre els membres fundadors de l’Académie Royale de 

Danse, el 1680 el rei el va anomenar cap de l’Académie i successor del seu primer director, 

François Galand du Désert. Segons Pierre Rameau, Beauchamss “estava format i era refinat 

en la seva composició [de ballets], i es necessitaven ballarins molt experimentats i hàbils per 

interpretar el que ell inventava”196. 

 

A la mort de Lully (1687), va treballar essencialment per a les escoles dels jesuïtes, on va 

formar a nombrosos ballarins, com Blondy, Favier i Pécour. 

Poc després, Beauchamps va deixar el seu lloc com a maître à danser a l’Académie Royale de 

Musique (el seu successor va ser el seu alumne Guillaume-Louis Pécour), però va continuar 

amb les seves altres tasques, entre les que es trobaven les de complir amb les demandes 

dels nobles i dels oficials de l’estat per organitzar entreteniments privats de ballet, i 

composar música i coreografies per les produccions de ballet presentades en els col·legis 

                                                             
194 Mercure Galant (gener, 1673), pàg. 338: M. de Beauchamps...maître à danser à sa Majesté..depuis 1652... 
195 El terme “coreògraf” s’utilitza en el sentit modern, per referir-se a una persona que dissenya i arranja els 
moviments per a un ballet. Estrictament parlant, “coreografia” es refereix a la notació de la dansa (“choreia”= 
dansa; “graphein”= descriure) i “coreògraf” a algú que escriu els passos del ballet en la notació de la dansa. 
En els termes del segle XVII, Beauchamps era un “maître de danse” que estava compromès amb la 
“composition des ballets”. 
196 RAMEAU, Pierre (1725): Le maître à danser. Paris: Chez Rollin Fils, pàg. 111. 
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jesuïtes de Paris197. Inclòs en els comptes de Versalles pel Ballet de Flore el 1688, s’hi troba 

una nota de pagament a “Pierre Beauchamps, directeur de L’Académie Royale de Danse et 

compositeur des ballets du Roi”198. A finals dels anys 1670s, Beauchamps va començar a 

idear el sistema de notació de la dansa que es va utilitzar en el segle XVIII. 

 

Es creu que Beauchamps va morir a Paris el febrer de 1705, però també es suggereix una 

data posterior per un anunci del Mercure Galant, del març de 1719, dient que Jean Ballon va 

reemplaçar a Beauchamps com a Compositor  dels Ballets de Sa Majestat. Només existeix 

una dansa d’aquest coreògraf en notació, un solo molt elaborat per a home. Tampoc s’ha 

identificat amb seguretat cap retrat de Beauchamps, només s’ha conservat la seva signatura. 

 

 

 

 

En les seves memòries, l’esposa de Monsieur (coneguda com Madame, o la duquessa 

d’Orléans) va escriure:  

“Quan vaig arribar a França, vaig veure una gran reunió d’homes de 

talent co  no es veuria mai més en molts segles. Era Lully, per a la 

música; Beauchamps pels ballets; Corneille i Racine per a la tragèdia; 

Molière per a la comèdia”199. 

 

De l’obra de Beauchamps, el mestre de dansa Rameau escriu: 

                                                             
197 Veure ASTIER, Régine (1983): “Pierre Beauchamps and the Ballets de Collège”, a Dance Chronicle, VI/2, 

pàgs. 152-63, per a una llista de ballets de Beauchamps interpretats en els col·legis jesuïtes. L’associació de 

Beauchampss amb els establiments educacionals parisencs va ser duradora.  
198 BENOIT, Marcelle [ed.] (1971): Musiques de cour. Paris: Éditions A. & J. Picard, pàg. 115. 
199 MONGRÉDIEN, G. (1965): Recueil des textes et documents du XVIIe siècle relatifs à Molière. 2 volums. Paris: 
Éditions du C.N.R.S., volum I, pàg. 401: Quand je suis venue en France, j’y ai vu une réunion d’hommes de talent, comme 
on n’en trouvera plus dans beaucoup de siècles. C’étaient Lulli, pour la musique; Beauchamps, pour les ballets; Corneille et 
Racine pour la tragèdie; Molière pour la comédie. 
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“No puc atorgar molts elogis a la justa reputació que va adquirir: Els seus 

primers Assajos van ser cops de geni, i ell sempre compartia també els 

vots de Músic que guanyava diàriament. Era erudit i curiós en les seves 

composicions, i les persones capaces d’executar el que havia inventat 

tenien necessitat d’ell. Favorable va ser per a ell que hi havia a Paris, i a la 

cort, aquests ballarins hàbils, com St. Andre, Favier el Vell, Favre, 

Boutteville, Dumiraille i Germain: però tant excel·lents eren els seus 

talents, de Palm, per la seva concssió, es va reservar per a Pécour i 

l’Estang”.200  

 

Guillaume-Louis Pécour  

Va ser Pécour qui va heretar els èxits de Lully i de Beauchamps a l’Opéra. Ell va ser, de fet, 

el successor de Beauchamps a l’Académie Royale de Musique. Pécour va debutar com a 

ballarí a l’Académie el 1673, ballant en la primera tragédie-lyrique de Lully, Cadmus. Va 

demostrar que era un ballarí excel·lent i versàtil. Rameau més tard va descriure les seves 

qualitats amb entusiasme: 

“Pécour va aparèixer en tots els Personatges amb gràcia, justícia i 

activitat; i ambdós [Pécour i L’Estang eren] tant agradables en les seves 

conversacions, que els més grans senyors gaudien del plaer de tenir-los 

en les seves companyies”.201  

I com a coreògraf: 

“Ell tenia necessitat de totes les seves qualitats per superar amb èxit a 

l’antic Mestre, a qui va completar amb la seva infinita varietat i nous 

encants amb els que va omplir les mateixos Ballets que Beauchamps 

havia interpretar abans”.202  

 

                                                             
200 RAMEAU, Pierre (1725): Le maître à danser. Paris: Chez Rollin Fils, pàg. xii: Je ne puis trop donner de loüanges à 

la juste reputation qu’il s’est acquise. Ses premiers essais furent des coups de Maître, & il partagea toûjours legítimament les 

suffrages que le Musicien s’attiroit de plus en plus. Il étoit sçavant & recherché dans sa composition, & il avoit besoin de gens 

habiles our executer ce qu’il inventoit: heureusement pour lui qu’il avoit dans Paris & à la Cour les Danseurs les plus habiles, 

St. André, Favier l’ainé, Favre, Boutteville, Dumiraille & Germain. Mais quelques fussent les talents de tous ces Danseurs, de 

leur proper aveu, la palme étoit reservée à Pécour & à l’Etang. 
201 RAMEAU, Pierre (1725): Le maître à danser. Paris: Chez Rollin Fils, pàg. xiii: Pécour remplissoit toutes sortes de 
caracteres avec grace, justesse & legereté. Ils étoient d’ailleurs l’un & l’autre d’un caractere pour le commerce de la vie, que les 
plus grands Seigneurs se faisoient un plaisir de vivre avec eux, & de les admettre à leurs parties. 
202 Ibid., pàg. xiv: Il avoit besoin de tous ses talents, pour remplacer dignament le Maître qui l’avoit précedé; mais il en vint à 
bout par la varieté infinie & par les nouveaux agrémens qu’il prêta aux mêmes Ballets, que Beauchamp avoit déja fait executer. 
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Pécour va assumir les seves responsabilitats, el més prestigiós en la professió de la dansa, el 

1687 amb 34 anys. Rameau diu que Pécour ja havia demostrat prèviament la seva vàlua  

com a coreògraf a la cort. Els comptes de Versalles mostren aquest compromís com a 

“maître de danse des pages du Chambre”203 el 1680 i es va anotar la seva renúncia el 1692. 

Es va retirar dels escenaris el 1703, però encara era maître à danser a l’Opéra quan va 

escriure una aprovació per Le Maître à Danser de Rameau el 1725. Pécour va morir el 1729 

després d’una il·lustre carrera durant la que va gaudir més reconeixement que cap altre 

coreògraf abans que ell. 

La fama escampada arreu de Pécour, que va continuar temps després de la seva mort, es 

devia no només a l’acceptació europea  de la cultura francesa, sinó també a la proliferació 

de publicacions sobre dansa. Un gran número de danses que s’inclouen en la totalitat de les 

col·leccions de danses notades de principis del segle XVIII eren danses socials i teatrals de 

Pécour. Les seves millors danses de saló es va publicar moltes vegades en molts països 

durant el segle XVIII. Eren apreciades per la seva fluïdesa coreogràfica, la seva musicalitat, 

i la seva continua originalitat utilitzant un vocabulari de passos molt sistematitzat. 

Pécour també va coreografiar per a nombrosos revivals de les obres de Lully i va 

col·laborar en les obres noves amb diversos compositors que intentaven succeir a Lully. 

Algunes de les seves danses amb música de compositors com Pascal Colasse, Louis de 

Lully, Marin Marais, i André Cardinal Destouches encara es conserven. El compositor amb 

el que Pécour va tenir els seus majors èxits, de totes maneres, va ser André Campra. 

 

Altres mestres: Pierre Rameau i André Campra 

Es creu que P. Rameau, tal com s’anomenava ell mateix, era Pierre Rameau, el fill d’un 

ballarí parisenc, Georges Rameau. El 1705, Pierre Rameau treballava a l’Opéra de Lyon on, 

el 23 de maig es va casar amb Elizabeth la Haye204. En la portada del seu primer llibre, Le 

Maître à Danser (Paris, 1725), Rameau afirma que era “Maître à danser dels patges de Sa 

Majestat Catòlica la Reina d’Espanya”. El segon llibre de Rameau, Abbregé de la nouvelle 

méthode, també publicat el 1725, Rameau es descriu a ell mateix com “Maître à danser 

ordinaire de la Maison de Sa Majesté Catholique, la Reine seconde Douairriere 

d’Espagne”205. 

                                                             
203 BENOIT, Marcelle [ed.] (1971): Musiques de cour. Paris: Éditions A. & J. Picard, veure l’any 1680. 
204 VALLAS, Léon (1932): Un siècle de musique et de théatre 1688-1789. Lyon: Chez P. Masson, pàg. 167. 
205 RAMEAU (1725): Abrégé de la nouvelle methode. Paris: Chez l’auteur. 



135 
 

Campra, un francès de descendència italiana, va néixer el 1660. Les seves primeres 

associacions musicals no van ser amb el teatre, sinó amb l’església; el 1694 va ser el director 

de música de Notre Dame a Paris. Però Campra es va introduir en el teatre i el 1697, la seva 

primera opera-ballet, L’Europe Galante, es va produir a l’Opéra. L’Europe Galante va tenir un 

èxit immediat i el talent de Campra com a compositor teatral es va establir de manera 

ferma. Les danses de L’Europe Galante, vàries de les quals han sobreviscut fins els nostres 

dies, van ser coreografiades per Pécour. L’obra va esdevenir el model pels futurs 

desenvolupaments en un nou gènere, l’opéra-ballet. 

 

Però aquests són només alguns dels mestres de dansa dels que es té notícia. En total, hi ha 

uns 37 coreògrafs coneguts. Entre d’altres, també es poden citar: Raoul-Auger Feuillet 

(1659-1709), autor del tractat anomenat Chorégraphie (1700), a través del qual va presentar el 

sistema de notació i diverses col·leccions de danses; Gottfried Taubert (ca. 1673-1718), 

mestre de dansa alemany entrenat a Paris, va estar en actiu a Leipzig i Danzig i va publicar 

el Rechtschaffener Tanzmeister (1717), una obra molt voluminosa sobre dansa i etiqueta; o 

Kellom Tomlinson (principis del segle XVIII), qui va estar actiu a Londres i autor del 

tractat The Art of Dancing, publicat el 1735. 

 

Del total de coreografies que es conserven, aquí es troba una gràfica representativa206: 

 

 

 

 

                                                             
206 Per a formar part d’aquestes gràfiques, s’ha escollit únicament a aquells coreògrafs dels que es conserven 
un mínim de 5 coreografies signades; apareixen a la secció de divers aquells compositors el nom dels quals 
està indicat en alguna font, i a la secció de “no identificats”, als altres. 
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3.8. INSTITUCIONALITZACIÓ I PROFESSIONALITZACIÓ: 

L’ACADÉMIE ROYALE DE DANSE (1661) I L’ACADÉMIE 

ROYALE DE MUSIQUE (1672) 

 

El març de 1661, el primer any que el rei va començar a regnar en solitari, Lluís XIV va 

contribuir a la història de la dansa quan va establir i dotar de reconeixement legal formal a 

la primera acadèmia nacional de dansa del món, l’Académie Royale de Danse. El paper de 

la institució va ser ratificada pel Parlament Francès i publicat un any després a través d’unes 

cartes de patent. 

Aquesta va ser la primera de les cinc acadèmies que es van fundar o revitalitzar durant 

aquella dècada–Inscriptions et Belles Lettres (1663), Sciences (1666), Opéra (1669), 

Architecture (1671) i Musique (1672)207. Per tant, l’acadèmia de dansa va ser la precursora, o 

potser fins i tot el model, per a totes aquelles que van venir després. 

 

Les acadèmies establien els estàndards del gust i els cànons de bellesa, postulant les bases 

pel judici. D’acord amb el Mercure, “només (les Acadèmies) tenien el poder per establir un 

model”208. Les acadèmies eren departaments de l’estat, i eren guardians dels estàndards que 

s’ordenaven des d’allà i que representaven les necessitats del Rei per mantenir el sistema en 

poder. És a dir, les Acadèmies eren necessàries per disseminar l’status quo de la forma 

d’art, que representava un paradigma estàtic que no deixava lloc per a la llibertat personal. 

El model quedava establert i la creació artística es predicava en la teoria imitativa: era una 

forma d’art institucionalitzada. També hi havia una xarxa d’acadèmies en les principals 

ciutats del país, que estaven connectades amb l’acadèmia central de Paris.  D’acord amb el 

Mercure, la funció de l’Acadèmia era la de “subjugar (les arts) als paràmetres de la raó 

estricta”, i, per tant, portar les arts a la “perfecció”209.   

 

Aquestes institucions tenien el monopoli de les arts en el que controlaven les escoles d’art, 

la certificació dels professors i artistes, i la utilització dels artistes pels projectes reials. Les 

Acadèmies eren oficials a l’estat, i s’encarregaven de la política reial. Tot l’art estava sota la 

seva sobirania. 

El Rei controlava la producció, ja que el patronatge era una qüestió d’estat, i el sistema 

d’acadèmies es feia servir com una política de les arts. Com a resultat, tot l’art va esdevenir 

                                                             
207 Veure PEVSNER, Nikolaus (1973): Academies of art past and present. Nova York: Da Capo Press, pàg. 89. 
208 Mercure Galant (gener, 1682), pàg. 191: L’Academie...elle a seule le pouvoir de poser le modèle.  
209 Mercure (febrer, 1689), pàg. 273: L’Acadèmie...l’a reduite dans les bornes de la droite raison. La perfection. 
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acadèmic, un art d’elit que reflectia els valors de la cort, i el seu gust es prenia com a 

estàndard per a tota l’art. Llavors s’imposava a la societat, legitimant la dominància de l’elit, 

i donant una il·lusió d’homogeneïtat de l’estil i pensament. Conseqüentment, tot l’art tenia 

les mateixes característiques generals i estava objectivitat.  

 

Académie Royale de Danse 

El 1661, Lluís va expressar el seu interès i preocupació per l’art de la dansa fundant 

l’Académie Royale de danse. En el document de la Lettre de Patent que legalitzava 

l’acadèmia, el monarca exposa les seves queixes davant la manca d’entrenament dels seus 

cortesans en aquest art (dansa social) i davant els greus errors en la forma que mostraven 

els professionals (dansa teatral). Un dels encàrrecs que va fer el rei va ser el d’entrenar nous 

ballarins, reeducar als antics i establir uns principis científics a la dansa, seguint el seu 

propòsit de “deliberar en les maneres de perfeccionar [la dansa] i de corregir els abusos i les 

faltes que s’introduien”210. 

La seva funció també era la de mantenir les classes magistrals dels mestres de dansa, 

“ensenyar la dansa, i instruir en com ballar, i demostrar totes les danses antigues i 

modernes, que han estat i seran inventades pels tretze acadèmics”211. 

Els mestres de dansa, que eren més de dos-cents només a Paris en aquell moment, van ser 

demanats d’assistir a classes els dissabtes a l’acadèmia per tal d’obtenir la indispensable 

“Lettre de Mastery” o llicències per a donar classes (llicències d’ensenyament). Eren 

penalitzats si no complien aquests procediments (Statute VII). Podien ser multats fins i tot 

amb una multa de 150 lliures si es desviaven dels estàndards de professionalitat de 

l’acadèmia (Statute IX). 

 

En aquest sentit, funcionava com una veritable acadèmia, on tretze experts es trobaven 

amb regularitat per deliberar les maneres de millorar els estàndards artístics, que després 

establien per a que els altres els emulessin (tal com es diu en l’Statute II)212. També 

examinaven l’experiència dels altres mestres de dansa a l’hora d’ensenyar i les seves 

capacitats per a ballar (tal com es diu en l’Statute III). 

                                                             
210 Mercure (desembre, 1738), pàg. 259: ...deliberer sur les moyens de la perfectioner, et corriger les abús et defauts qui y 
peuvent...introduits. 
211 Ibid., pàg. 263: ...enseigner la Danse, et les instruiré touchant la maniere de Danser, et monster tout les Anciennes que 
nouvelles Danses, qui auront esté ou seront inventees par les dits treize anciens.  
212 Veure PEVSNER, Nikolaus (1973): Academies of art past and present. Nova York: Da Capo Press, pàg. 17. 
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Els acadèmics  

Els acadèmics eren escollits entre els músics i ballarins més propers al rei i a la cort, però 

paulatinament, l’elecció dels membres de l’Acadèmie va anar recaient en els càrrecs del 

ballet de l’òpera substituint als cortesans. Llavors, el comès de l’Académie i dels seus 

membres es va consagrar, essencialment, a la formació de ballarins. 

Els membres eren: en primer lloc Galant du Désert, mestre de la reina; Jean Renauld, 

mestre del Rei i de Monsieur; així com Hilaire d’Olivet; Le Vacher; de Lorges; i més tard, el 

1680, Beauchampss, probablement sustituint al mestre del rei, Henri Prévost, qui va morir 

entre el 1661 i el 1662; Saint-André; Pécour i Lestang. Reconeguts ballarins professionals 

de l’òpera com Claude Ballon, Blondy, Marcel, Laval, Malter, Dumoulin, Lany Gaétan 

Vestris, Maximilien Gardel i Noverre, entre d’altres, en són membres en el transcurs del 

segle XVIII. 

Els tretze acadèmics eren legisladors, així com adjudicadors del seu propi sistema (Statutes 

VI-VIII). El Rei requeria que passessin un judici estètic sobre cada dansa nova que es 

coreografies, tan social com teatral, abans de que pogués ser ensenyada o interpretada a 

Paris o a qualsevol dels seus suburbis (Statute VIII). Aquesta provisió, aparentment única 

en la història del ballet, apareixeria per reflectir una censura intencionada –no 

necessàriament de contingut, sinó només de forma. Malauradament, no es conserven 

documents que mostrin com, o si, funcionava el sistema de control. 

 

Les seves funcions principals eren, per tant, les de millorar i perfeccionar la interpretació i 

ensenyament de l’art de la dansa, el nivell de la qual havia decaigut durant els recents 

períodes de guerra. Els mestres havien de defensar i desenvolupar els principis fonamentals 

que presidien la dansa, aviat anomenada classique, acadèmique i més familiarment belle danse. 

 

L’objectiu de l’Acadèmie era el de reflectir, analitzar i normalitzar tot el concernent a la 

dansa, però no consta cap document relatiu a la seva activitat ni a aquesta teoria. 

Els mestres de l’Académie Royale de Danse tenien dues tasques principals: millorar el nivell 

de la dansa, i establir uns principis teòrics per a aquest art. Si la seva feina en el corpus va 

expandir o va embrutir la dansa està obert a especulació, ja que allò al que van arribar no va 

quedar enregistrat. A finals del 1670s, de totes maneres, Lluís XIV va encarregar a 

Beauchampss, llavors director de l’Académie, la invenció d’una notació per a la dansa i és 

possible que Beauchamps hagués de codificar passos i moviments abans de que pogués 
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procedir amb aquesta feina. A ell se li atribueixen la sistematització de les cinc posicions 

dels peus, i la regulació dels moviments formals dels braços. 

L’Acadèmie també va contribuir al treball de reflexió i anàlisi que resulta en la codificació 

dels passos i als sistemes d’escriptura que, elaborats per Beauchampss i Lorin, són ben 

difosos per Feuillet. 

 

Amb tots els experts que estaven treballant sobre la belle danse, les habilitats virtuosístiques 

dels professionals van augmentar de manera proporcional a les exigències de les 

coreografies, deixant als cortesans cada cop més enrere. El número de ballarins 

professionals en els Ballet de Cour va créixer de manera dramàtica durant els següents 

trenta anys, fins que van dominar la situació. Michel de Pure, en la seva Idée des Spectacles, va 

remarcar que cap el 1668 els aristòcrates eren simplement massa estúpids per ser capaços 

de complir  les demandes tècniques d’aquesta forma d’art213.  

 

El ballet va esdevenir majoritàriament un esport d’espectadors, particularment després de 

que s’establís l’Opéra de Paris –primer l’Académie de l’Opéra i després, el 1672 l’Académie 

Royale de Musique- i els professionals del ballet, tant homes com dones, van agafar tots els 

rols. 

Segons Maureen Needham214, la fundació de l’Académie Royale de Danse podria haver 

tingut l’efecte de tancament que va incrementar els estàndards més enllà de les capacitats de 

seguir-lo dels més endarrerits i per tant, inadvertidament va contribuir a la mort dels ballets 

de cour com una recreació de la cort.  

 

A la vegada, la creació de l’Académie Royale de Danse va ser el començament d’un 

enfrontament que va durar molts anys. El gremi dels Ménétriers et Jouers d’Instruments 

van atacar els monopoli dels nouvinguts. Aquest gremi abans incloïa la unió amb els 

mestres de dansa i  originàriament tramitava les “Lettres de Mastery”. La posició 

privilegiada d’aquests ménétriers datava del 1407, amb una consolidació posterior dels seus 

poders el 1514. Guillaume Du Manoir215, l’anomenat “Rei dels Violins” i cap del gremi dels 

                                                             
213 DE PURE, (L’Abbé) Michel de (1668): Idée des spectacles anciens et nouveaux. Paris: Michel Brunet, pàg. 248. 
214 NEEDHAM, Maureen (1997): “Louis XIV and the Académie Royale de Danse, 1661: A Commentary and 
Translation” a Dance Chronicle, volum 20, nº2, pàgs. 173-190. 
215 Guillaume Dumanoir (1615-1697) era compositor i un dels vint-i-quatre violins de la cambra del rei. El 

1657, Lluís XIV li atribueix el títol de “Roi des violons, maîtres à danser et joueurs d’instruments tant haust 

que bas”, esdevenint el director del gremi de músics i mestres de dansa. Però el 1662 va presentar una 

denúncia en nom del gremi a través de la qual s’oposava a la creació de l’Académie de Danse. La seva petició 

va suscitar una resposta immediata de part dels acadèmics parisencs, que argumentaven que la dansa, en la 
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ménétriers, va tractar de restablir els antics privilegis de l’organització. Finalment, Du 

Manoir va tenir prohibit continuar donant classes de dansa o obtenir cap “Lettre de 

Mastery” il·legal. Tot i així, els membres del gremi van seguir de manera tenaç en la seva 

oposició al Rei durant més de vint anys. 

 

 

L’Académie Royale de Musique 

El 1672, el Rei va garantir a Jean-Baptiste Lully la direcció de l’Académie Royale de 

Musique. Aquesta era, en realitat, un nom nou per l’Académie de l’Opéra que s’havia 

fundat sota la direcció d’un altre compositor, Pierre Perrin, el 1669. Beauchamps, qui 

mentrestant s’havia convertit el en director de l’Académie Royale de Danse, havia estat 

apuntat com a maître à danser per a l’Académie d’Opéra el 1671, i va continuar en aquest 

lloc de feina sota la direcció de Lully. 

 

Lully, amb el prestigi de la seva nova posició i la plena consciència de la influència que tenia 

sobre el Rei, va manifestar el seu desig de poder i li va ser concedit. A la patent que donava 

a Lully la direcció de l’Académie, se li va afegir una estipulació que prohibia a qualsevol 

teatre produir cap obra en la que es cantés en la seva totalitat sense el permís per escrit de 

Lully. Entre 1672 i 1684, aquesta supressió va ser reforçada per nous decrets. Les sancions 

per l’incompliment eren extremadament severes. El 1673, el número de músics (incloent 

dos cantants) que podien aparèixer en produccions en els teatres, a part de l’Académie 

Royale de Musique, es va restringir a un pobre conjunt de vuit. Fins i tot el col·laborador 

de Lully, Molière, es va trobar en la desesperant situació de no poder interpretar algunes de 

les seves obres sense el permís del seu anterior col·lega. 

 

El tamany de l’última i renovada orquestra de Lully  és incerta, però probablement era molt 

gran. En els ballets de cour Lully havia augmentat els seus Petits Violons du Roi amb metalls i 

instruments de vent de la Grand Ecurie (els estables del Rei), i a vegades amb altres 

instruments. Després de 1661, Lully també va combinar els Petits Violons du Roi amb 

                                                                                                                                                                                   
seva part més noble, no necessitava d’instruments musicals. Dumanoir va perdre el procés el 1662, però la 

seva venjança va tenir forma de llibre: Le Mariage de la musique avec la dance, contenant la réponce au livre des treize 

prétendus Académistes, touchant ces deux arts.(DUMANOIR, Guillaume (1664): Le Marriage de la Musique avec la 

Dance. Paris: Chez Guillaume de Lvyne. Reeditat a Bologna per Arnaldo Forni Editore S.p.A, 1985.). 
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l’anteriorment menyspreada formació dels vint-i-quatre Violons du Roi en algunes 

representacions. 

 

Dansa professional a l’Opéra 

En els ballet de cour, i abans de la creació de les Académies, la polivalència dels participants 

dels ballets era general, pràcticament no existeix cap músic que toqués només un 

instrument, o que fes només una funció en el conjunt d’una representació. De la mateixa 

manera, molts violinistes eren ballarins i és amb aquesta etiqueta que es mostren en els 

ballets: així és com Lully comença la seva carrera a la cort de Lluís XIV, com a ballarí, i el 

mateix Pierre Beauchamps apareix en els comptes com mestre intèrpret d’instruments 

(maître joueur d’instruments), que va esdevenir violon ordinaire de la Chambre, i participava en els 

ballets com a ballarí, coreògraf i fins i tot compositor. 

 

Els llibrets dels ballets mencionen sovint, des de l’origen del gènere, els artistes als quals 

estaven confiats certs rols. És per això que es pot constatar la barreja social que feia 

treballar junts a aristòcrates i professionals de la dansa, per parelles o en petits grups. 

Abans de la professionalització de la dansa, tota persona que intervenia en un ballet era, en 

major o menor mesura, un ballarí. El ballet era perpètuament animat per moviments del 

cos, d’evolucions individuals o col·lectives. 

La professionalització de la dansa va ser impulsada per diversos factors. En primer lloc, 

òbviament no hauria estat possible sense l’existència d’institucions com l’Académie Royale 

de Danse o l’Académie de Musique, que proporcionava els mitjans necessaris per a la 

formació de ballarins professionals, fet que no hauria estat possible només a la cort, on 

sempre participaven en els ballets i espectacles tant els professionals provinents de l’òpera, 

com els cortesans amateurs (fos quin fos el seu nivell i habilitat en la dansa). 

Sembla indiscutible, en tot cas, que la dificultat d’alguns rols imposava la presència d’un 

professional capaç de dirigir i liderar una “troupe” de ballarins ocasionals. L’ “entrée des 

Néréides” del Ballet de a Marine celebrat el 25 de febrer de 1635, només comporta músics i 

ballarins d’ofici, és a dir, professionals; i el propi Lluís XIV va participar durant molt de 

temps en els ballets com a ballarí, sovint guiat per la mà de Lully. Però el naixement de 

l’òpera, el 1673, d’alguna manera va fer desaparèixer el ballet de cour i es va acompanyar 
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sempre de la professionalització dels artistes, sobretot i més considerablement dels 

ballarins. 

En segon lloc, la retirada de Lluís XIV dels escenaris també marca un abans i un després. 

És sota el regnat d’aquest sobirà que la dansa teatral en escena va evolucionar. A mida que 

el rei anava adquirint maduresa, la dansa també s’anava transformant. Però el gran canvi es 

va produir quan Lluís XIV va deixar de ballar. Des d’aquell moment, els nobles que 

ballaven al costat del rei van començar a ser remplaçats progressivament per ballarins 

professionals. La creació de l’Academie Royal de Dansa, el 1661, anava cap el mateix 

objectiu, és a dir, formar intèrprets cada cop més en la vessant d’actors, intèrprets 

performatius que cada cop es confirmaven més i millor a l’escena.  

En tercer lloc, l’adopció de l’escena a la italiana permetia al solista separar-se del cos del 

ballet, els moviments del qual normalment estaven organitzats de manera simètrica. 

Aquests evolucionaven, al principi, més freqüentment en paral·lel o perpendicularment en 

una rampa, que els il·luminava des de baix. En aquests casos, la professionalitat quasi 

exclusiva exigia un gran rigor geomètric dels grups, ja que es privilegiava l’harmonia de les 

línies i l’elegància, el gust pel pintoresc expressiu i, quan el rol així ho exigia, l’acrobàcia 

persistia en les danses de caractère o de demi-caractère (dimonis, bufons, camperols, bojos, 

personatges exòtics).  Aquesta predilecció estava encoratjada per la moda típicament 

francesa de l’opéra-ballet, constituïda per un pròleg, i entrées separades que evocaven diverses 

accions que es desenvolupaven en llocs variats o èpoques allunyades, i suposaven sempre 

un bon pretext per a festivitats. 

En quart lloc, la constitució d’un ballet resident format per professionals va acabar de 

desplaçar els amateurs en el seu favor. Durant alguns anys, els nobles i els professionals van 

continuar ballant costat a costat, però, a la seu d’aquesta Académie, es va començar a 

constituir una companyia de ballet resident formada només per ballarins professionals. La 

serietat en l’estudi de la dansa i les grans exigències que aquesta demanava cada cop més, 

van portar al desenvolupament de ballarins professionals oposats als cortesans que podien 

ballar a la cort. No obstant,  la dansa en l’estètica seriosa continuava sent la que es ballava a 

la cort, d manera que, a principis del segle XVIII, una dansa per a parella podia ser 

interpretada per professionals en el teatre, i després ser adaptada a la dansa de social o de 

saló. Això no volia dir que la dansa teatral fos simple, sinó que la dansa social era ben 

complexa. 
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Amb aquesta companyia de dansa professional incipient a l’òpera, ràpidament es va fer 

sentir la necessitat d’imposar a la troupe una escola permanent, capaç de formar els ballarins 

en nombrosos aspectes i de fer respectar la puresa de l’estil. L’11 de gener de 1713, Lluís 

XIV va fundar el Conservatoire de Danse, destinat als alumnes de l’Opéra, en la qual s’hi 

ensenyava l’escola francesa, fundada sobre la prevalença de l’harmonia, la coordinació dels 

moviments i la precisió de les col·locacions.  

 

 

 

Representació d’Alceste (Versalles, 4 de juliol de 1674), gravat de Jean Le Pautre. 

 

 

Des d’aquell moment, A l’Opéra, els ballarins es dividien en tres categories, podent, de 

vegades, passar d’una a l’altra: ballarins nobles, seriosos o heroics; ballarins de demi-caractère; i 

ballarins de caractère o còmics, segons les seves qualitats: estatura alta i elegància pels 

ballarins nobles, estatura mitjana i vivacitat pels ballarins de demi-caractère, i finalment sentit 

còmic i aptitud pels salts i passos grotescos pels ballarins de caractère.  

Sovint els ballarins principals s’arranjaven ells mateixos les seves variacions, multiplicant 

fins a l’excés els passos que els feien destacar (en els que tenien especial facilitat, o que els 

hi surtien especialment bé). Havia començat l’star-system i la sed de fama. 

La creació del conservatori també va suposar que el vocabulari i els encadenaments dels 

passos es compliquessin, responent a l’estètica de l’espectacular que encara seguia vigent, 

però també afilant el criteri i el judici d’un públic cada cop més iniciat i coneixedor. 

En una societat que cultivava l’art de viure, l’espectacle era un pretext per incloure-hi 

decorats d’il·lusió, vestuaris plens de plomes i fantasia, i ballarins que semblaven escapar de 

l’àmbit dels mortals. L’harmonia entre la dansa i la música feia oblidar els llibrets, que eren 
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a vegades absurds. No es buscava la lògica, sinó una versemblança fundada sobre les 

convencions.  

 

D’aquesta manera, l’Òpera va anar evolucionant amb l’arribada de nous coreògrafs i 

mestres de dansa. Pécour i Campra van gaudir del benefici de les obres inspirades dels seus 

predecessors a l’Opéra: Lully, Beauchamps, i els altres mestres de dansa que havien treballat 

allà des del seu començament el 1672. Aquests artistes van establir una orquestra renovada i 

un grup de ballarins professionals molt competents, tant homes com dones. 

Des dels continguts de les danses anotades, és evident que la demanda d’exigència que es 

feia en els dansaires masculins professionals que actuaven en l’estil noble era molt 

considerable. Mitjançant l’embelliment dels passos bàsics de les danses de cort, es va 

desenvolupar un vocabulari purament teatral. Les danses per a homes estaven intercalades 

de cabrioles (salts durant els quals les cames es baten una contra l’altra mentre estan en l’aire) 

i successions de piruetes (girs amb el cos suportat només sobre un peu) que havien estat 

des de feia temps una part de l’equipament del ballarí professional. En les danses en estil 

noble, de totes maneres, aquests tornejos de poder s’havien de fer amb elegància i facilitat 

aparent. Coreogràficament, fins els passos més virtuosos no s’accentuaven, sinó que 

simplement s’incloïen en el fluir rítmic de la dansa. L’audiència, la majoria de la qual també 

ballava, estava kinestèsicament al corrent de les dificultats que estava veient i era capaç 

d’apreciar l’aparent facilitat i habilitat en un intèrpret. 

 

Les dones s’obren camí a les escenes, les primeres professionals 

En els principis del ballet de cour, algunes vegades ballaven dames i cavallers de la noblesa. 

Però en els ballets en els quals participava el rei, no hi prenia part cap dona, qualsevol fos el 

seu rang social. Els papers femenins els feien joves amb faccions més fines, o cortesans i 

nobles travestits (el propi Lluís XIII s’exhibia sovint vestit de dona). Paulatinament, les 

dones van ser eliminades dels ballets i van acabar per ballar homes sols.  

A l’òpera, pels voltants del 1672, quan Lully s’havia fet càrrec del control de l’Académie 

Royale de Musique, l’escenari es va omplir de ballarins masculins talentosos. Les ballarines 

femenines professionals van haver d’esperar fins els voltants dels anys 1680 per estar 

totalment introduïdes en els escenaris per interpretar els rols femenins. El 1681 hi va haver 

una de les primeres aparicions en públic de ballarines professionals. Va ser a Le Triomphe de 

l’Amour de Lully, ballet on va actuar Mademoiselle de Lafontaine (1665-1738) acompanyada 
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d’altres ballarines, el nom de les quals actualment no es coneix. Des d’aquell moment, 

Lafontaine va ser coneguda com la Reina de la Dansa. 

 

Aquesta introducció de dones en els escenaris va suposar també un avanç en la tècnica 

virtuosa femenina, especialment en la incorporació de piruetes. Tot i que la dansa femenina 

no ha estat descuidada mai, encara no podia rivalitzar amb la masculina. Tapades 

púdicament amb llargs vestits, o simplement perquè no hauria semblat decorós, el 

desplegament tècnic quedava més lluny de l’abast de les ballarines, que no podien adquirir 

la facilitat necessària per a complir amb algunes de les exigències de la dansa, com per 

exemple, només podien girar la cama en-dehors des del genoll (a causa del vestuari). 

 

Aquesta diferenciació queda patent el 1704, amb la publicació de Feuillet d’entrées de ballet i 

passos de dansa de ball de Monsieur Pécour. En aquest recull es troba la Chaconne de 

Phaeton, extreta de la tragèdia lírica Phaeton de Lully, coreografiada dues vegades: la primera 

per dona i la segona com un solo per home. Anbdues es troben en el recull de Feuillet de 

1704.  
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Si es comparen, es pot veure que l’escriptura femenina és totalment diferent a la destinada 

per l’home. La dona té grans trajectes en l’espai, grans curves; mentre que l’home ha passat 

a una escriptura molt més competent, per un ballarí que és capaç de tenir una tècnica molt 

pronunciada, hi ha molts ornaments, battements, salts, piruetes que es contraposen a aquest 

espai femení. 

 

Poc a poc, però, l’equilibri entre la dansa masculina i la dansa femenina es va anar establint. 

El cos de ballet comptava, el 1704, amb deu ballarines i dotze ballarins; entre ells, els quatre 

germans Dumoulin (Henri, Pierre, François i David), els dos últims dels quals havien 

arribat a l’Òpera el 1700 i el 1705 respectivament, i hi van romandre fins el 1748 i 1751, 

també respectivament. David Dumoulin va ser el company escènic de Blondy, de Dupré i 

de les ballarines Prévost, Camargo i Sallé.  

 

 

 

Coreografia d’un Loure per a dos homes, del Recull de Feuillet de 1704. És molt habitual que les partitures de 

dansa portessin els noms dels professionals que la van ballar en el seu moment.   
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Comencen a brillar estrelles 

Com a conseqüència de l’impuls que va rebre la professionalitat de la dansa, van començar 

a aparèixer ballarins professionals, en un principi només homes i més tard també dones, 

que esdevindran estrelles en els escenaris d’arreu d’Europa. Aquest va ser el cas de 

Monsieur Balon o de Mademoiselle de Subligny, entre d’altres, que van ballar sobretot a 

Anglaterra, i per als quals es van adaptar a solos i duos coreografies pertanyents a tragèdies-

lyriques de Lully que, en un origen, estaven pensades per a grups (per exemple la Chaconne 

de Phaeton o la Pasacaille d’Armide), que en el seu origen, dins el marc de la Tragèdia Lírica, 

eren coreografiades per a un grup de ballarins. Gràcies a aquestes adaptacions, que són les 

que han arribat fins els nostres dies, es pot entendre com era el món de la dansa teatral 

barroca. 

Dins del que es pot considerar una primera generació de ballarins, es troben Michel Blondy 

(1677-1747) i Claude Balon (1676-1739).  

Nebot i alumne de Beauchamps, Michel Blondy va debutar el 1691 i va triomfar en la dansa 

haute, les entrées de caractère i els personatges de les fúries. El 1729 va succeir a Pécour en 

1729 com a “compositeur des ballets de l’Opéra”, de la qual n’és un dels artistes més ben 

pagats. 

Al mateix temps que ell, també destaca Claude Balon, provinent d’una família de mestres 

de dansa. Era un ballarí amb molta tècnica i expressivitat. Apreciat a la cort i a l’Opéra, 

sobretot en les danses à deux, va fer triomfar la belle danse francesa a Anglaterra el 1699. Lluís 

XIV el va escollir com a mestre de dansa del futur Lluís XV, qui el va nomenar compositor 

dels seus ballets, un càrrec que va quedar vacant després de la mort de Beauchamps.  

 

 

Marie-Thérèse Perdou de Subligny (1666-1736) i Jean Ballon (1676-1739), Bibliotèque National, Paris. 
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Posteriorment a aquests dos ballarins, i dins el que es podria considerar una segona 

generació de professionals, cal mencionar a Louis Dupré (1697-1774), qui va ser el mestre 

de Gaétan Vestris. Aquest, famós per la musicalitat dels seus passos, va debutar als 

escenaris parisencs el 1714 i no hi va tornar fins el 1730, després d’haver fet un recorregut 

per les òperes de Londres, Dresde i Polònia.  

Un altre ballarí remarcable d’aquesta segona onada va ser Antoine Laval, nebot i alumne de 

Balon. Va ser sobretot ballarí en estil noble, conegut per les danses à deux. El seu fill, Michel 

Laval, també va ser coreògraf i mestre de dansa, rival escènic de Vestris. 

 

En el seu Prefaci, Rameau descriu els atributs de les estrelles de l’Opéra de Paris que 

ballaven per a Louis Pécour. Un dels més grans era Marcel, que va assolir la fama perquè 

podia cantar prou bé per poder interpretar el paper del mestre de dansa a Les Festes 

Vénitiennes: 

“El començament de la reputació de Marcel és una època prou 

remarcable a l’Opera. Campra, que de tots els successors de Lully en la 

composició de música, ha donat al teatre un gran número de belles 

obres, ha interpretat les Fêtes Venitiennes. Hi havia una escena molt 

singular en aquest Ballet, en la qual un Mestre de Dansa parla en una 

cançó de totes les avantatges del seu Art; i com anava interpretant al 

mateix temps tots els diferents caracters de la dansa que es troben en els 

Ballets, i tenia una veu petita i molt bon gust a l’hora de cantar, va 

acceptar el repte, i va tenir tant d’èxit que des d’aquell moment va fer que 

el públic observés amb més atenció el seu talent per a la dansa, que ha 

mantingut de manera constant i com s’esperava d’ell. Puc dir, que la 

dansa que va interpretar i que ara interpreta cada dia amb Blondy, és com 

un quadre en el qual les semblances són tant juntes i els colors tant vius, 

que un no es pot abstenir d’admirar-los”.216  

 

                                                             
216 RAMEAU, Pierre (1725): Le maître à danser. Paris: Chez Rollin Fils, pàgs. xvii-xviii: Le commencement de la 

réputation d Marcel est une époque assez remarquable dans l’Opera. Campra qui de tous les successeurs de Lully dans la 

composition de la Musique, a donné au Theatre le plus grand nombre de beaux ouvrages, avoit mis au jour les Fêtes 

Venitiennes. Il y avoit dans ce Ballet une Scene très singuliere où un Maître à danser vient vanter en chantant tous les avantages 

de son Art, & comme il executoit en même tems les divers caracteres de Danse qui se trouvent dans les Ballets, & qu’il avoit un 

peu de voix & beaucoup de goût pour le chant, il entreprit de faire ce vole, & le remplit si bien qu’il engagea dès ce jour-là le 

public à remarquer avec plus d’attention les talens qu’il avoit pour la Danse, où il a soûtenu constamment ce qu’il fit attendre de 

lui. Je puis dire, que les pas de deux qu’il a dansé & qu’il danse encore tous les jours avec Blondy, sont autant de tableaux où 

les rapports sont si justes, & les couleurs si vives, qu’on ne peut s’empêcher de les admirer. 
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Pel que fa a les ballarines, cal mencionar a Mademoiselle de Lafontaine, que sobrepassa en 

poc temps a les seves companyes, fins el punt de ser autoritzada per composar ella mateixa 

les seves entrées de les obres de Lully.  

Quan Lafontaine va entrar a un convent, el 1693, la va substituir als escenaris Marie 

Thérèse de Subligny (1666-1735). Aquesta va ser parella de dansa de Blondy i Balon, i la 

primera ballarina professional que va aparèixer a Anglaterra el 1700. Els testimonis 

confirmen que, el 1704, guanyava 1,500 lliures a l’any, mentre que la cantant coneguda com 

la Maupin, en rebia 2,100 (tenint en compte la diferència que hi ha hagut sempre entre la 

dansa i el cant, el sou d’aquesta ballarina era molt elevat). Subligny es va retirar dels 

escenaris el 1707. 

 

 

 

 

 

Existeixen una gran quantitat de partitures de coreografies amb la indicació de que van ser ballades per la 

parella formada per Ballon i Subligny. 
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Una altra ballarina important va ser Françoise Prévost (1680-1714), alumna de Blondy. Va 

debutar el 1699 a Atys, de Lully, on va destacar per la puresa de la seva tècnica i la seva 

expressivitat. Segons Pierre Rameau: 

“En una sola de les seves danses s’hi inclouen totes les regles que després 

de llargues meditacions podríem donar sobre el nostre Art, i ella les posa 

en pràctica amb tanta gràcia, tanta justícia, tanta lleugeresa, tanta precisió, 

que se la pot veure com un prodigi d’aquest gènere”.217 

 

La següent generació d’estrelles a l’Opéra incloïa a Marie-Anne Cupis de Carmargo (1710-

1770) i la seva gran rival, Marie Sallé (1707- 1756). Ambdues van ser alumnes de Françoise 

Prévost. 

Nascuda a Brussel·les, Marie-Anne Cupis de Camargo va fer el seu debut el 1726 amb els 

Caractères de la danse de Rebel. Va executar jetés-battus en l’aire, pas de basque, i proeses 

reservades als ballarins masculins, amb molts salts, de manera que va haver d’escurçar la 

seva faldilla i posar-se un “caleçon de précaution”, ancestre del maillot. Però la seva breu 

carrera es va veure sovint interrompuda per una vida privada tempestuosa.  

 

Marie Sallé, després d’haver fet els seu debut a la Foire i més tard a l’Opéra-comique La 

Princesse de Carisme (1718), va reemplaçar inesperadament a la seva professora Françoise 

Prévost a l’Opéra de Paris. Posteriorment, va ser invitada al Lincoln’s Inn Field, a Londres, 

on va debutar amb l’Òpera a Les Amours des Dieux (1727).  

El 1729 va tenir la idea d’interpretar Les Caractères de la Danse amb Laval, tots dos vestits de 

carrer i sense màscara (molt habitual en alguns números i personatges teatrals). Malgrat els 

seus èxits britànics, va tornar a Paris el 1731, on va crear el 1735 l’acte de les Fleurs a Les 

Indes Galantes de Rameau. La seva carrera va seguir a Paris fins el 1740 a l’òpera, i fins el 

1751 a la cort.  

 

 

 

                                                             
217 RAMEAU, Pierre (1725): Le maître à danser. Paris: Chez Rollin Fils, pàg. xvi: Dans une seule de ses danses sont 

renfermées toutes les regles qu’après de longues meditations nous pourrions donner sur notre Art, & elle les met en practique  avec 

tant de grâce, tant de justesse, tant de lègéreté, tant de précision, qu’elle peut être regardée comme un prodige de ce genre. 
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4. LA NOTACIÓ DE LA DANSA 
 

I giusti modi del ben portar la vita,  

et di accomodarsi con ogni leggiadria di movimento  

allà creanze, et gratie d’amore. 

 Cesare Negri, Nuove Inventioni di Balli, 1604. 

 

El fet més destacable de la història de la notació és l’augment de l’especificació i la 

concreció dels moviments notats, unit a un procés d’invenció cada cop més pronunciat. 

En l’evolució de la notació de la dansa, i la posada sobre paper d’un art tridimensional, es 

pot apreciar un enriquiment progressiu en la voluntat de precisió, tant dels passos, com de 

la correspondència d’aquests amb la música. Això comporta intrínsecament un augment del 

vocabulari dels passos de la dansa, dels símbols i signes per escriure-la i, també, d’un anàlisi 

dels moviments. Tots aquests aspectes de la notació de la dansa estan estretament lligats i 

relacionats entre si.  

Són moltes, per tant, les innovacions que es van introduint al llarg dels anys, que serveixen 

d’eines per als mestres de dansa en la seva tasca de transcriure el moviment: des de l’ús del 

llenguatge escrit, a la introducció d’un sistema de signes codificats o la utilització de la 

il·lustració. Tot seguit, farem un petit recorregut per l’evolució de la notació de la dansa i 

les seves característiques fins arribar al grau de precisió i abstracció màxima en les 

coreografies de belle danse. 

 

En el segle XV, existeix un primer codi, molt simple, constituït per les primeres lletres de 

sis termes: Révérence, branle, simple, double, reprise i congé, és a dir, R, b, s, d, r i C.  En aquell 

moment, els branles es transmetien sense cap ajuda de l’escriptura. Només aquestes lletres, 

que servien per a tots els tipus de basse danses i branles, eren suficients per a ajudar a la 

memòria. Les unitats motrius que representaven aquests primers signes (en dos o quatre 

temps) es reconeixien segons l’ordre en el que es presentaven, ja que era un sistema familiar 
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a tothom. Aquesta notació es va establir a partir de la llengua, sense la invenció de cap signe 

original. 

Més tard, a finals del segle XV a Itàlia, la precisió en la descripció de les danses s’accentua, 

potser degut a la complexitat gradual de les danses i dels moviments que formaven part 

d’elles. Només amb un sistema de lletres no era suficient. Tots aquests manuals italians 

s’assemblen, ja que contenen una secció introductòria substancial on s’hi troben 

descripcions detallades del tipus de passos que s’utilitzaven en aquell moment i una gran 

quantitat d’il·lustracions. En aquests tractats, les danses apareixien totalment descrites i 

amb la tablatura per a llaüt de la melodia corresponent a cada dansa. Per tant, era el ballarí 

o el mestre de dansa el que s’havia de preocupar per encaixar els passos amb la música. 

 

Il 

Exemple de notació de dansa italiana de finals del segle XVI.  “Alta Regina”, a Il Ballarino (1581), Fabritio 

Caroso218. 

 

                                                             
218 CAROSO, Fabritio (1581): Il Ballarino. Venècia: Francesco Ziletti, pàgs. 8-9. 
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Un altre punt que tenen en comú tots aquests tractats italians és que segueixen els 

preceptes contemporanis del bon gust literari, que feia impensable repetir de manera exacte 

la descripció d’un passatge que es repetís en una dansa. Això deixa al lector una certa 

sensació d’incertesa sobre si el passatge repetit realment és el mateix de l’anterior. 

El primer en aquesta sèrie de manuals és Il Ballarino de Fabritio Caroso (1581). Aquest 

autor, dinou anys més tard, va publicar una edició dràsticament revisada sota el nom de 

Nobiltà di dame (1600), en el qual va alterar els noms de molts dels passos per coincidir de 

manera més estreta amb la terminologia musical i va revisar algunes danses per aconseguir 

una simetria formal més gran. En aquest tractat, Caroso explica també com s’havien de fer 

els passos i dóna alguns consells sobre com no era apropiat realitzar-los. En aquest segon 

tractat, també apareix una transcripció d’una dansa pel seu recorregut dibuixat en el terra, 

és a dir, la seva progressió en un pla horitzontal. 

 

  

“Contrapasso Nuovo”, a Nobiltà di Dame (1600), Fabritio Caroso219. 

 

Però va ser Cesare Negri, a Le Gratie d’Amore220 (1602) qui va fer un ús molt més gran de la 

il·lustració per complir amb la precisió de les seves explicacions: va mostrar la formació 

                                                             
219 CAROSO, Fabritio (1600): Nobiltà di Dame. Venècia: ad instantia dell’Auttore, pàg. 241-42.  
220 NEGRI, Cesare (1604): Le Gratie d’Amore, Nuove Inventioni di Balli. Milà: Girolamo Bordone. 
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inicial de cada dansa (la posició inicial o de partida). Sovint, però, aquestes il·lustracions són 

tan ambigües com les seves paraules. L’exemple que es mostra en aquesta figura mostra la 

formació “in quadrangolo”: 

 

 

Le Gratie d’Amore221, Cesare Negri (1602). 

 

 

A Anglaterra, uns anys més tard, es ballen moltes Country Dances a la cort. Aquest tipus de 

danses tenen molt en compte el recorregut per l’espai i la disposició dels ballarins entre ells, 

més que els propis passos de dansa. El 1651, apareix The English Dancing Master, publicat per 

John Playford222. És la primera vegada que es donen detalls sobre la Country Dance anglesa.  

 

         

The English Dancing Master, John Playford (1651), portada i “Peppers Black”223. 

 

En aquest recull s’hi descriuen unes cent danses, cadascuna d’elles apareix amb la seva 

melodia i la seva formació bàsica. La disposició del text reflecteix l’estructura genèrica de la 

                                                             
221 Ibid., pàg. 115. 
222 PLAYFORD, John (1651): The English Dancing Master. Londres: Tohmas Harper. 
223 Ibid., pàg. 41. 
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dansa. Normalment, la mateixa melodia es va repetint al llarg de la dansa tantes vegades 

com sigui necessari per anar ballant totes les diferents figures de manera successiva. 

Les figures es presenten, en la mesura del possible, a prop del pentagrama de la música 

sobre la qual s’han d’interpretar. Les repeticions internes de la música es marquen en les 

descripcions mitjançant una puntuació jeràrquica que es composa d’un, dos, tres o quatre 

punts. Quan la melodia recomença, una línia horitzontal en la descripció de la dansa marca 

un nou començament de figures. 

 

 

 

“Graies Inne Maske”224 a The English Dancing Master, John Playford (1651) 

 

 

Aquest sistema de notació demostra un interès en la correlació de la música i la dansa, però 

tenint en compte només les figures, ja que els passos específics que s’han de fer en 

cadascuna d’elles no hi apareix. Seguint la costum d’altres tractats, l’única referència als 

passos concrets que han d’acompanyar el recorregut per l’espai es troba en una taula, al 

principi del recull, amb el significat d’algunes abreviacions que fan referència als passos i 

que s’inclouen al costat de l’explicació detallada de la figura. Aquest sistema suposa una 

combinació entre la descripció complerta de la dansa dels tractats dels mestres italians com 

Negri i Caroso, però també comença a obrir el camí per a la introducció de símbols 

abstractes i originals (que no estan basats en la llengua) en aquesta explicació. 

 

 

                                                             
224 Ibid., pàg. 103. 
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Taula amb l’explicació dels passos i les seves abreviacions. The English Dancing Master, John Playford (1651), 

pàg. 7. 

 

Mentrestant, a França, Thoinot Arbeau225 fa un anàlisi més detallat, centrant-se més en els 

passos que en l’espai, al contrari de Playford. La composició de la dansa en grans unitats 

està encara clarament definida (la pavane està composta de dos passos simples i un doble; el 

branle commun de dos dobles, etc.). Però totes les altres unitats estan desmuntades en els 

passos que les constitueixen: pied largy, pied approché, pied joint, pied en l’air, petit saut, grève, o 

cabriole. Arbeau també havia après la vàlua de la il·lustració en el seu tractat de 1589, 

Orchésographie, per ajudar-se en les seves explicacions.  Els seus gravats en fusta mostren els 

passos que es feien: 

 

Orchésographie226, Thoinot Arbeau (1589). 

                                                             
225 Thoinot Arbeau era el nom de plume d’un clergue francès, Jean Tabourot, que va publicar un tractat de dansa 

anomenat Orchésographie, el 1589.  
226 ARBEAU, Thoinot (1589): Orchesographie. De l’edició de Paris de 1888. Bologna: Arnaldo Forni Editore, 

pàg. 46. 
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Pel que fa al vocabulari, Arbeau defineix més termes: simple, double, marque pied, marque talon, 

grue, pied en l’air, ruade, ru de vache, pied croisé, entretaille, posture, petit saut, saut majeur i capriole. 

Aquesta notació encara utilitza la llengua, però Arbeau opta per incloure la partitura de la 

melodia de la dansa i col·locar al costat de cada nota el pas que li corresponia (prèvia 

explicació dels passos en una primera part del tractat, com es pot veure que era i serà una 

constant en tots els tractats de danses al llarg de la història). 

 

“Branle gay” aOrchésographie227, Thoinot Arbeau (1589). 

 

 

En aquests tractats que s’han vist fins ara, es pot veure una preocupació progressiva per la 

correspondència entre els passos de la dansa i la música. 

El primer tractat de dansa que es coneix a Espanya no es va publicar fins el 1642. És el 

Discursos sobre el arte del dançado de Juan de Esquivel Navarro228. Aquest conté només una 

il·lustració, per mostrar la diferència entre dos tipus de reverencia. 

                                                                                                                                                                                   
 
227 Ibid., pàg. 71.  
228 ESQUIVEL NAVARRO, Juan de (1642): Discursos sobre el arte del dançado. Sevilla: Juan Gómez de Blas. 
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El tractat anava dirigit a mestres de dansa més que a estudiants i això explica la creu a la 

part superior, que indica la posició del mestre, mentre que les petjades són les del seu 

alumne. Les petjades de la part superior mostren la posició natural. El peu dret es manté al 

lloc, però hi ha camins alternatius pel peu esquerre: reverencia galana mou el peu en una línia 

recta, mentre que la reverencia cierta el mou en una corba. Aquest és el primer ús de les 

petjades per a la il·lustració de la dansa que es coneixen i probablement estan extretes de 

manuals d’esgrima, que apareixen per primera vegada a França el 1573. Es nota que no 

només es donen les posicions dels peus mitjançant petjades, sinó que també el seu camí 

mitjançant una línia contínua que mostra els canvis de direcció. Això es tornarà a veure cap 

a finals de segle, sobretot en el tractat de Feuillet, que canvia les formes de petjades per 

símbols abstractes que representen el peu, però manté les línies que marquen el recorregut. 

A principis del segle XVIII, l’anàlisi del moviment es fa més subtil. En el desenvolupament 

motor, els teòrics no només distingeixen els pas élémentaires, constitutius del que apareix com 

a pas composé, sinó també els mouvements (del peu, del genoll, del maluc) constitutius del pas 

élémentaire. Feuillet, el 1700, s’esforça per indicar a través dels signes de la coreografia, tots 

els moviments que estan implicats en una dansa: quan s’han de  flexionar els genolls al 

principi, al mig o al final de cada pas simple, quan s’ha de elevar, quan s’ha de fer lliscar el 

peu pel terra, quan s’ha d’aixecar del terra, quan s’ha de posar la punta o el taló sobre el 

terra, etc. La presa de consciència del detall motor és cada cop més perfecta. Però, el 

sentiment de les grans unitats motrius cada cop està més desapareguda. 

“Galana abierta” a Discursos sobre el arte del 

Dançado, Juan de Esquivel Navarro (1589), 

pàg. 22. 
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Aquests anàlisi no són només teòrics, la pràctica separa les grans unitats antigues en alguns 

dels seus elements constitutius, per fer-ne d’altres passos. Així neixen els passos més curts i 

susceptibles d’entrar dins altres combinacions noves, productes del préstec d’altres danses i 

de la invenció. De Lauze (1623) anomena ja un gran número de passos curts (glissés, coulés, 

coupés, entrecoupés, chassé coulant, chassé hors terre, temps en rond, retirade, demi-cabriole, etc) a partir 

dels quals es poden composar diverses danses. 

A la segona meitat del segle XVII, el vocabulari coreogràfic229  apareix amb una riquesa 

sense precedents. Els ballarins disposen de nombrosos passos curts (glissés, tombés, jetés, 

battus, assemblés, reculés, dégagés, temps détachés de la courant, de la gaillarde, contretemps tirés de la 

gavotte ou de la sissonne, etc) al costat de passos compostos més o menys originals (de bourrée, 

de menuet, de rigaudon, de gaillarde, etc). Si, en altres temps, el repertori consistia en una 

col·lecció de danses, havent cadascuna d’elles el seu desenvolupament propi fixat una 

vegada per a totes, ara és un conjunt de recursos tècnics, on els compositors en poden fer 

ús en el seu grau, segons les regles d’utilització pròpies de cada gènere. Aquest augment del 

vocabulari també ve condicionat per l’establiment de les cinc posicions dels peus 

fonamentals de la dansa, les úniques que es consideraven correctes i ben aviat obligatòries, i 

que són el punt de partida a tota una sèrie de condicions a la descripció del moviment. La 

seva descripció estricte permet una precisió nova fins el moment. 

Aquesta escriptura serveix de testimoni a l’esperit d’anàlisi de l’època: el moviment es 

descompon per primera vegada en elements que figuren com a signes independents. 

Aquests signes ja no estan connectats amb la llengua; per tant, el sistema Beauchampss-

Feuillet es situa com la primera escriptura de la dansa, per signes inventats que no guarden 

cap tipus de relació amb la llengua. 

 

 Aquest sistema està constituït per la representació del recorregut sobre el terra, però 

descriu també les accions de les cames, i la relació amb el compàs. Aquest sistema és 

interessant perquè combina gràficament les informacions temporals i espacials i es recolza 

sobre una característica del cos humà, la seva simetria lateral, i les seves necessitats 

mecàniques resulten de la locomoció bípeda. Comença a tenir en compte tant la progressió 

                                                             
229 Thoinot Arbeau el primer, en la seva presentació de la gaillarde, acosta l’estructura de la dansa a aquella de 
la llengua: Vous savez qu’en l’art de grammaire le disciple fait premièrement amas de noms, verbes et autres parties de 
l’oraison, puis il apprend à les lier ensemble congrûment. Ainsi en l’art de danser il vous faut premièrement savoir plusieurs 
particuliers mouvements, puis par le moyen des compositions que l’on vous donnera par la tabulature saurez le tout. 
(Orchésographie, fol. 43 v.). 
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horitzontal del ballarí (la seva línia de locomoció) com el seu gestual en un espai vertical 

(plier, s’élever, sauter, etc). 

En les partitures de belle danse, la correlació entre els passos i la música ja és totalment 

específica. S’introdueixen barres de compàs a la notació de la dansa, de manera que cada 

compàs de la coreografia es correspon amb un compàs musical de la melodia que apareix 

escrita a la   part superior de la pàgina. Això, combinat amb altres símbols inspirats en el 

llenguatge musical, com els silencis, i totes les explicacions tècniques dels tractats, no 

deixen cap lloc al dubte. 

 

 

Louis Pécour, Recueil de dances (Paris, 1700). 

 

 

El camí que ha de recórrer cada dansaire es mostra per una línia continua, dividida en 

compassos musicals que es corresponen amb la música que es posa en la part superior de la 

pàgina. A cada costat d’aquesta línia hi ha els traços esquemàtics individuals que es 

corresponen a passos individuals. Tota una varietat de marques subsidiàries indiquen 

elevació de puntes, lliscar sobre el terra, saltar, donar la volta i totes les altres 
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característiques del pas, posades amb molta cura just en el punt del pas on es suposa que 

s’han d fer. Tal com es veu en aquesta pàgina, aquest sistema sembla simple i directe.  

En aquest punt de l’anàlisi ja es pot avaluar l’aportació de la invenció: és una recerca sobre 

l’anàlisi del moviment que sembla ser la primera de França. A partir de les cinc posicions 

codificades per Beauchamps es dissenya tot un vocabulari coreogràfic fixat per l’escriptura 

Feuillet. La invenció de l’escriptura i l’anàlisi del moviment es reflecteixen l’una a l’altre fins 

el punt de ser indissociables. El sistema Feuillet marca el punt de partida d’un esdevenir 

clàssic. Feuillet és en efecte el primer en haver escrit, i transmès, els elements codificats 

d’un vocabulari nou.  

 

Una dansa com aquesta no revela només el naixement de l’educació, també està lligada a 

qualitats morals. Ha de ser “sempre majestuosa, fa ser millor a la persona de qualité, i, el que 

és encara més avantatjós, ensenya la modèstia i la virtud”230. D’aquesta manera es 

caracteritza el nou estil: sobrietat en l’execució, despullada de tota virtuositat vulgar, amb 

dignitat de l’actitud,  mai posada en risc per equilibris incerts, controlada en el gest 

dissenyat amb un rigor perfecte, i amb justesa de recolzaments i proporcions. 

Però aquest sistema de notació Beauchamps-Feuillet no és un sistema universal; estava 

dissenyat específicament per l’estil de dansa que estava vigent a França a finals del segle 

XVII i principis del XVIII. En aquest estil, i subjecte a les seves convencions, fa igual que 

qualsevol altre notació s’espera que faci, recordar i explicar com les danses s’havien 

d’interpretar.  

 

Aquesta notació resultava massa complicada per a altres tipus de dansa, com les 

Contredanses, en les que prevalia el recorregut per l’espai als passos. Al ser un sistema tan 

complert i precís, la quantitat de signes i símbols que s’havien d’escriure sobre el traçat per 

l’espai de varis ballarins complicava la seva lectura fins arribar a resultar impossible. Així 

doncs, es va començar a utilitzar un sistema basat en la notació Beauchamps-Feuillet, però 

molt més simplificat. 

                                                             
230 Ídem: toujours majestueuse,  et sent mieux la personne de qualité, et ce qui vaut encore beaucoup mieux, la modestie et la 
vertu. 
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John Essex, An Essay fot the Further Improvement of Dancing (Londres, 1715) 

En aquesta simplificació, es va assumir que, a no ser que s’especifiqués el contrari, els 

ballarins es mourien amb fleurets o pas de bourrée. Això permetia que el moviment per l’espai 

que havien de fer els dansaires es pogués veure sense cap element que distorsionés les 

figures, que no fos una petita “v” al final de cada pas que representava la posició cap a fora 

(en –dehors) dels peus del ballarí, per tant, mostrant no només la llargada de cada pas, sinó 

també si es va cap endavant, cap a un costat o cap enrere.  

Aquest sistema de notació recorda el sistema de les Country Dances de Playford, en la que es 

sacrificaven els passos a favor del recorregut per l’espai, però incorpora elements de la belle 

danse de la qual n’és coetània, com el tipus de passos per fer els desplaçaments o la posició 

en-dehors dels peus. André Lorin, en el seu Livre de Contredanse231, presenta un procediment 

de la seva invenció: anota els passos utilitzant lletres (p per pas; a per assemblé; m per pas de 

menuet; i b per pas de bourrée). Aquestes abreviacions segueixen el mateix camí que la notació 

de la Basse Danse dels tractats italians del segle anterior, però Lorin crea uns signes pel 

transcurs, el gir i el compàs que són idèntics en el sistema de Feuillet. De nou, aquest 

sistema mostra una barreja d’elements de les diferents notacions que s’han utilitzat fins el 

moment. 

 

 

                                                             
231 LORIN, André (1685): Livre de contredanse du Roy, présenté à Louis XIV (1688). 2 volums. Bibliotèque 

National de Paris, Ms Fr 1967-ICR-147. 
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5. EL SISTEMA DE NOTACIÓ BEAUCHAMPS-

FEUILLET 
 

Long was de Dancing Art unfix’ and free; 

Hence lost in Error and Uncertainty: 

No Precepts did it mind, or Rules obey, 

But ev’ry Master taught a diff’rent Way; 

Hence e’re each new-born Dance was fully try’d 

The lovely Product, ev’n in blooming, dy’d: 

Thro’ various Hands in wild Confusion toss’d,  

Its Steps were alter’d, and its Beauties lost: 

Till FEUILLET at lenght, Great Name! Arose. 

And did the Dance in Characters compose: 

Each lovely Grace by certain Marks he taught, 

And ev’ry Step in lasting Volumes wrote. 

Hence o’er the World this pleasing Art shall spread. 

And ev’ry Dance in ev’ry Clime be read; 

By distant Masters shall each Step be seen, 

Tho’ Mountains rise, and Oceans roar between. 

Hence with her Sister-Arts shall Dancing claim 

An equal Right to Universal Fame, 

And Isaac’s Rigadoon shall last as long 

As Raphael’s Painting, or asVirgil’s Song. 

Soame Jenyns, The art of Dancing, a Poem (1729)232 

                                                             
232 JENYNS, Soame (1729): The Art of Dancing, a Poem. Londres: W.P. and Roberts, Cant II, pàgs. 25-26. 
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La creació d’un sistema de notació va ser una de les prioritats institucionals dels membres 

de l’Acadèmie Royale de Danse, que va ser encoratjada per Lluís XIV. Aquesta petició reial 

va veure els seus primers fruits en la labor de tres diferents acadèmics del segle XVII, ja que 

deu anys més tard de l’encàrrec, ja hi havia almenys quatre sistemes en curs de 

desenvolupament: André Lorin va presentar al Rei dos volums amb figures de danses molt 

il·lustrades notades en el que un edicte legal determinava que era el seu propi sistema 

original233, aquest sistema, però, es limitava a les contredanses; Jean Favier va desenvolupar 

un sistema alternatiu i va notar els ballets pel Mariage de la Grosse Cathos234 el 1668; un tercer, 

desenvolupat per un tal Monsieur Delahaize, del qual se n’ha perdut completament la pista; 

i el de Pierre Beauchamps, qui va inventar el que esdevindria el sistema més conegut i 

utilitzat de tots. El sistema Beauchamps va ser extensivament utilitzat per Raoul-Auger 

Feuillet i ara se’l coneix amb el nom d’aquest últim. Més de 325 danses han estat anotades 

en aquest sistema. A Beauchampss també se li acrediten la codificació de les cinc posicions 

dels peus i els braços pel ballet, un primer pas necessari en el desenvolupament racional 

dels mètodes d’ensenyança seqüencials. 

 

Objectius del sistema de notació 

Tot són especulacions, però sembla que facilitar l’aprenentatge i la transmissió, així com 

crear un corpus que es pogues conservar per a la posteritat es poden trobar entre les raons 

per a la necessitat que va creure Lluís XIV i que el va portar a demanar un sistema 

d’enregistrament escrit per a les coreografies de les danses. Aquest sistema, que ja estava en 

ús cap a finals dels anys 1680s, permetia que els passos de les danses i les figures es 

poguessin recordar, transmetre als contemporanis, i preservar per a la posteritat, i mostra la 

gran consciència per part dels francesos de que el seu estil era digne de ser perpetuat235. La 

                                                             
233 LORIN, André (1685): Livre de contredanse du Roy, présenté à Louis XIV (1688). 2 volums. Bibliotèque 

National de Paris, Ms Fr 1967-ICR-147. 
234 Aquest manuscrit, que ha sobreviscut en un sorprenent estat intacte de conservació, es va descobrir a la 

divisió de música de la Bibliotèque National [Res. F. 534 a-b], i va ser descodificat per Carol Marsh i Rebecca 

Harris-Warrick. Veure MARSH, Carol; i HARRIS-WARRICK, Rebecca (1988): “A new source for 

seventeenth-century ballet: Le Mariage de la Grosse Cathos” a Dance Chronicle, núm. 11, pàgs. 398-428; i MARSH, 

Carol; i HARRIS-WARRICK, Rebecca (1994): Musical Theater at the Court of Louis XIV. Cambridge: 

Cambridge University Press. 
235 Es pot veure en la proposta de Beauchamps la valoració del rol del rei en aquesta invenció, però s’ha de 

notar de totes maneres que és en aquest moment precisament que Lluís XIV va crear la funció de bibliotecari 

de la seva música per conservar les partitures dels mateixos ballets. Sembla, llavors, que aquest esperit de 

conservació, tant de la dansa com de la música, va formar part també d’una política reial. 
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necessitat de plasmar els balls en el paper assegurava la supervivència dels mateixos. 

Enginyosament concebut, va poder permetre en el seu temps la circulació d’obres en un 

espai geogràfic i va assegurar la perennitat de la belle danse a través del temps. 

El coneixement de la dansa es veia, per tant, com un domini exclusiu de l’elit aristocràtica; 

de fet, quan Raoul-Auger Feuillet va publicar la seva Chorégraphie el 1700, les seves 

il·lustracions revelaven aquest coneixement amb un complex sistema de signes dissenyats 

per codificar la gràcia i refinament intrínsec de la noblesa. Tal i com diu el mateix Feuillet 

en el prefaci del text, el valor dels signes recau en la seva habilitat per transmetre el 

coneixement de la dansa de manera fàcil i acurada, per tant facilitant la revelació de l’status 

aristocràtic: 

“De tots els signes, caracters i figures que he pogut inventar, només he 

utilitzat en aquesta obra aquells que m’han semblat més clars i 

demostratius, i he tractat d’explicar clarament tot el que podria ser 

necessari per fer-los útils”.236  

Tota aquesta empresa està legitimada pel rei en el Privilege du Roi que acompanya el text; una 

forma primitiva de copyright que deriva la seva autoritat del favor monàrquic, el Privilege 

garantitza Feuillet i la seva obra com un segell d’aprovació afirmant “li hem permès amb 

aquest decret gravar, haver gravat, o imprimir aquest llibre, així com imprimir i gravar, per 

aquest decret, totes les noves danses del futur composades per altres autors, amb el seu 

permís, durant nun període de sis anys”237. Assegurat per la seva autoritat per un decret 

reial, el sistema de notació de la dansa publicat per Feuillet transformava els diversos 

moviments possibles en l’espai d’interpretació en els gestos de dansa codificats promulgats 

en el lloc de mostra. 

Per assegurar això, la complexitat de la notació de Feuillet fa que la seva comprensió sigui 

més bé descoratjadora, i fent-la un domini de la classe privilegiada; una mirada a les 

notacions més bàsiques demostra la dificultat que implica el sistema Feuillet, la seva 

simbologia hermètica assenyalant el seu ús pels membres establerts en l’elit de l’aristocràcia. 

Tampoc s’ha d’oblidar la funció pedagògica que tenien les notacions. Les danses socials 

franceses es ballaven en les corts més de moda d’Europa, on es feien servir mestres de 

                                                             
236 FEUILLET, Raoul-Anger (1700): Choréographie ou l’Art de décrire la danse. Paris, chez l’auteur et chez Michel 

Brunet. Edició de 2004. Bologna: Arnaldo Forni Editore, Preface: De tous les signes, caracteres et Figures que j’ai pû 

inventer, ie n’ai employé dans cet ouvrage que ceux qui m’ont paru les plus propres et les plus demonstratifs, et j’ay taché à 

expliquer clairement tout ce qui peut être nécessaire, our enrendre l’usage facile. 
237 Ibid., Extrait du Privilege du Roy.  
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dansa francesos. Aquests podien enregistrar les seves creacions sobre el paper i fer-les 

disponibles, ja fos impreses o en manuscrit. La transmissió de noves danses, i la preservació 

d’altres que havien estat un èxit en el seu moment, es feia més fàcil i fiable mitjançant un 

sistema de notació, que es va fer eficient durant les últimes dècades del segle disset. Les 

primeres col·leccions de danses teatrals i de saló publicades en notació van aparèixer el 

1700. Per tant, és a partir d’aquesta data que l’estudi de les coreografies del segle divuit pot 

començar. 

 

La controvèrsia de Beauchamps: Raoul Auger Feuillet 

A França, Lluís XIV va ordenar cap el 1670 que els mestres de l’Acedèmie Royale de 

Danse normalitzessin els balls nobles i creessin un sistema de notació que permetés 

codificar-los amb exactitud. Es van idear varis sistemes, entre els que va destacar el de 

Pierre Beauchampss, predecessor de Pécour al front de l’Òpera i mestre de dansa de la 

família reial. Segurament, Raoul-Auger Feuillet va copiar i modificar el sistema de 

Beauchamps i el va publicar com a seu el 1700, en forma d’un manual titulat Chorégraphie, 

juntament amb dues col·leccions de danses (una de Pécour i una altra del propi Feuillet) 

codificades segons les noves normes. 

Un misteri envolta la notació de Beauchamps perquè va ser un altre mestre, Raoul Auger 

Feuillet, qui, el 1700, la va publicar en el seu llibre, Chorégraphie ou l’art de décrire la danse par 

caractères, figures, et signes démonstratifs. El 1704, Beauchamps va presentar una petició contra 

Feuillet per infracció en el seu treball. Beauchampss va declarar que uns trenta anys abans 

Lluís li havia demanat la creació de la notació, una tasca que va completar al cap de cinc 

anys. Beauchampss va perdre el cas i se li va aconsellar que demanés cartes de patent en el 

seu propi benefici, però no hi ha cap monument que demostri que ho va fer238. Encara 

persisteix la qüestió de per què mai va promoure el seu propi sistema. És possible que no 

                                                             
238 Per a un testimoni del que ha estat comprovat d’aquest cas, veure RICHARDSON, J. S. Philip (1947): 

“The Beauchamps Mystery: Some Fresh Light on an Old Problem” a Dancing Times, núm. 27 (març 1947), 

pàgs. 290-302; i també l’article DERRA DE MORODA, Friderica (1967): “Chorégraphie” a The Book Collector 

(hivern 1967). Londres; o KUNZLE, Régine (1974): “Pierre Beauchamps: the Illustrious Unknown 

Choreographer”, a Dance Scope, VIII/2, pàgs. 32-45. 
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estigués suficientment acabat, o potser no volia assumir l’enorme feina de preparar-lo per a 

la seva publicació. 

Feuillet va sortir airós de les acusacions de plagi de Beauchamps gràcies, entre altres coses, 

a un privilegi reial de 1699 mitjançant el qual se li concedien en exclusiva els drets de 

publicació a França dels manuals de dansa i notacions de coreografies, ja fossin en text 

imprès o en gravat amb gràfics. L’única condició era depositar una còpia en les biblioteques 

reials. Els que no respectessin el privilegi serien objecte d’una costosa sanció i rebrien una 

ordre de confiscació de la tirada. L’expedició de privilegis als successors de Feuillet va 

suposar que a França la publicació de notacions de dansa quedés en mans d’uns pocs 

escollits i a la mercè del control governamental. 

 

Reconeixements a Beauchamps d’altres autors  

El mateix Feuillet no fa cap referència a Beauchamps, però dos altres mestres que van 

publicar els seus propis llibres sobre notació després de que expirés el privilegi 

d’exclusivitat de Feuillet, el 1706, estaven ansiosos per donar a Beauchampss el crèdit que 

mereixia. John Weaver va escriure en el Prefaci de la seva Orchesography or The Art of Dancing, 

el 1706 (una traducció de la Chorégraphie): 

 “Per fer Justícia al Senyor Beauchamps, li hem d’atribuir a ell la Invenció 

d’aquest Art...Però com que cap Art mai s’ha inventat i perfeccionat de 

seguida, així va romandre pel Senyor Feuillet, eregir la complerta i 

acabada Superestructura sobre els Fonaments del Senyor 

Beauchamps”.239  

El 1712, un altre mestre de dansa, Monsieur Gaudrau, va comentar en el Prefaci de la seva 

nova col·lecció de danses de Pécour: 

 “És al senyor Beauchamps, compositor de Ballets pel Rei i per a 

l’Acadèmia Reial, que estem en deute per la invenció d’aquest nou Art. I 

el senyor Feuillet, aprofitant la seva inspiració, va donar la seva pròpia 

                                                             
239 WEAVER, John (1706): Orchesography or the Art of Dancing. Londres: H. Meere. Prefaci: To do Justice to Mons. 

Beauchamp, we must attribute to him the Invention of this Art, who in all Probability, could no more see the former Book, than 

Mons. Feuillet. But as no Art was ever invented and perfecte dat once; so it remain’d for Mons. Feuillet, to raise the compleat 

and finish’d Superstructure on Mons. Beauchamp’s Foundation.  
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publicació a La Chorégraphie ou l’Art de decrire la dance en dos volums que 

han estat oferts al públic a temps diferents”.240 

 

 

 

 

5.1. EL PRIMER TRACTAT: CHORÉGRAPHIE  

La Chorégraphie és un tractat on s’explica com llegir la notació 

Beauchampss-Feuillet. És una obra amb gran detall, inclou una 

secció de quaranta pàgines, cada una contenent una mitja de 

dotze di agrames de passos. A primera vista, sembla que el 

vocabulari de passos era enorme, però Feuillet mostra cada 

possible variació de cada pas i també les diferents maneres de 

notar cada variació. També hi ha noranta-quatre exemples del 

pas de bourrée, cada un dibuixat per mostrar de manera separada 

l’execució tant amb el peu dret com amb l’esquerre.  

En el Mercure, en una revisió a la Chorégraphie de Raoul Feuillet, publicada el gener de 1700 

(un llibre de notació de danses de cort i de ballet), va sortit publicat que era: 

“Molt útil per a persones que estan involucrades amb la dansa, i 

particularment per a mestres de dansa, ja siguin a Paris o en altres 

províncies, i altres països, perquè mitjançant uns signes, que qui estan 

molt ben explicats, un és fàcilment capaç de desxifrar tot tipus de danses, 

tal i com un desxifra les melodies de la música notada. Això es fa a través 

de caràcters que mostren per la seva forma, totes les accions diferents 

que les cames poden fer. 

Primer, s’explica de què es composa la dansa i els termes que es faran 

servir. Després l’espai on un balla, com s’ha de posar un en aquest espai, 

i el recorregut en l’espai, i la forma que un ha de fer quan balla, també 

s’explica. Després quina posició dels peus i totes les diferents posicions 

en les que un pot posar-los mentre es descriu la dansa, i el pas és 

demostrat per una petita línia en la que és representat, d’acord amb quin 

                                                             
240 GAUDRAU, Mr. (1712): Nouveau recüeil de dance de bal et celle de ballet. Paris: Chez le Sieur Dezais, Prefaci: 

C’est a M. de Beauchamps compositeur des ballets du Roy et d l’accademie Royalle que nous somes redeuables de l’invention de ce 

Nouvel art, et feu Mr. Feuillet profitant de ses lumieres a mis dans tout son jour La choregraphie ou l’art de decrire la dance en 

deux volumes qu’il a donné au public en divers tems. 
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peu es mou cap endavant. Per exemple, si el peu es mou cap a la dreta, la 

forma de la línia és dreta; i si la forma marca un cercle o un arc d’un 

cercle mentre es mou cap endavant, a forma de la línia que representa el 

pas es fa de la mateixa manera. També tots els diferents moviments que 

un fa mentre balla com doblegar els genolls, estirar-los, saltar, tombar el 

cos etc estan mostrats per petits signes units als passos. 

Hi ha taules en les que un troba els passos que més es fan servir a la 

dansa, al costat dels quals hi ha escrits els seus noms, amb la seva 

explicació, i la manera com s’haurien de fer. Després d’aquest un pot 

veure com cada pas te una relació amb cada compàs de la melodia sobre 

la que els passos estan composats, havent-hi la música a la part superior 

de la pàgina, on també hi ha el ritme escrit. Totes les posicions dels 

braços, i tots els seus moviments diferents, i com han d’acompanyar els 

passos també es mostra en els caracters que es donen”.241 

 

I també afirma, més tard en el mateix any, que “els estrangers estan encantats amb aquesta 

propicia invenció”242. Per tant, la dansa de cort s’havia convertit en una eina d’imperialisme 

cultural, ja que totes les corts ballaven les danses de cort franceses. 

Amb el llibre hi estan relacionades dues col·leccions de danses. La primera d’aquestes dues 

comprèn quinze danses de Feuillet, ideades per a il·lustrar la utilització de la notació i 

proveir exemples per a altres mestres. Les composicions de Feuillet són solos teatrals i 

duets de complexitat creixent, culminant amb el Balet de neuf danseurs, una gran porció del 

qual és un estudi en doble simetria. La segona col·lecció conté nou danses de saló de Louis 

Pécour. En el mateix any, Feuillet va publicar separadament dos danses de saló més de 

                                                             
241 Mercure (gener, 1700), pàgs. 235-238: Très utile pour les persones qui s’appliquent à la Danse, et particulierement aux 

Maistres à danser, toust de Paris que de Provinces, et des autres Royaumes, parce que par le secours des signes, qui y font 

expliquez, on pourra facilement dchifrer toutes sortes de Danses, comme on dechife les Airs de Musique notez. Cela se fait par le 

moyen de certains caracteres qui démontrent par leurs figures, toutes les differentes actions que les jambes peuvent faire. 

D’abord on explique dequoy la Danse est composée, et les termes dont on le sert. Ensuite on fait connoitre le lieu òu l’on danse, 

comme l’on doit s’y placer, et la chemin ou la figure que l’on doit suivre en dansant, après quoy on designe la representation des 

pieds, et tous les differens endroits òu l’on peut les poser en dansant, et l’on demontre le pas par une petite ligne qui est  figurée, 

selon que la jambe marche. Par exemple, si la jambe marche droit, la figure de la ligne est droit; et si la figure forme un rond ou 

un arc de cercle en marchant, la figure de la ligne qui represente le pas est semblable. 

On demontre aussi par de petits signes appliquez sur le pas, tous les differens mouvements qu’on fait en dansant comme de plier 

les genoux, les étendre, sauter, tourner le corps etc. 

Il y a des tables dans lesquelles on trouve les pas qui sont le plus en usage dans la danse, à costé desquels sont écrits leurs noms, 
avec leur explication, et la maniere don tils doivent estre faits. Après cela on fait voir comme chaque pas a rapport à chaque 
mesure de l’air sur lequel les pas sont composez, ce qui est noté au haut de chaque page ou il y a la cadence écrite. On y vo it encore 
pas des caracteres démontratifs, tous les ports de bras, leurs differens mouvements, et comme il doivent accompagner les pas. 
242Mercure (agost, 1700) pàg. 212: Les Etrangers sont ravis de cette heureuse invention.  
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Pécour: La Pavane des Saisons i Le Passepied nouveau, aquesta última notada a petició de 

Pécour.  

El tractat de Feuillet va tenir molt bona acollida, el seu èxit està demostrat per el número 

d’edicions successives i per la seva posada en pràctica immediata a través de publicacions 

importants de danses notades en aquest sistema es posen a la venta. La difusió també 

s’estén ràpidament a l’estranger: a Anglaterra, les traduccions de Weaver243 i Siris244 del 

1706, després les d’Essex245, Pemberton246, Tomlinson247, de les que la major part es va 

publicar gràcies a subscripcions; i a Alemanya, l’enorme llibre de Taubert248.  

Aquest va ser un esdeveniment de gran importància, tant per l’impacte directe de les 

primeres publicacions sobre els mestres de dansa contemporanis com per la repercussió 

profunda que entranya per a una tècnica la seva codificació. 

 

Recueils 

Des del 1700 fins el 1722, Feuillet i els seus successors van publicar Recueils anuals, o 

col·leccions, de coreografies, que ràpidament arribaven a diverses corts europees. La 

majoria dels Recueils contenien només dues o tres coreografies, algunes d’elles composades 

per a ocasions especials. Les danses de caràcter que s’incloien més freqüentment eren 

bourrées, passepieds, rigaudons i forlanes, tot i que també s’hi podien afegir contredanses. La majoria 

de les danses que es trobaven en aquestes col·leccions eren “figurades”, és a dir, amb 

passos i patrons espacials provinents de la dansa teatral que s’afegien als passos habituals de 

la dansa social. 

En el Mercure de gener de 1700, es pot llegir: “L’autor (Feuillet) informa al públic que 

publicarà en un futur totes les noves danses de cort a mida que siguin coreografiades”249.   

La primera col·lecció de danses de Pécour va ser publicada per Feuillet el 1700250. Conté 

nou danses de saló, començant amb una de les més simples seguida de la més complicada. 

                                                             
243 WEAVER, John (1706): Orchesography or the Art of Dancing. Londres: H. Meere. 
244 SIRIS, P. (1706): The Art of Dancing. Londres: printed for the Author. 
245 ESSEX, John (1710): For the furhter improvement od Dancing. Londres: I. Walsh & P. Randall. 
246 PEMBERTON, Ebenezer (1711): An Essay for the further Improvement of  Dancing. Londres.  Westmead: 

Gregg International, 1970. 
247 TOMLINSON, Kellom (1735): The art of dancing. Londres: Printed for the author. 
248 TAUBERT,  Gottfried (1717): Der Rechtschaffener Tantzmeister. Leipzig: Friedrich Lanckischens Erben. 
249 Mercure (gener, 1700), pàg. 241: L’auteur avertit le Public qu’il fera graver à l’avenir toutes les nouvelles danses de bal à 
mesure qu’elles se composent. 
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La primera, la Bourrée d’Achille, està escrita sobre una melodia de l’última obra de Lully, 

Achille et Polyxène, de la qual només n’havia completat el primer acte abans de morir. L’obra, 

que inclou la melodia de la dansa, va ser finalitzada per un alumne, Pascal Colasse. Feuillet 

després ofereix La mariée, una dansa molt viva i intrincada amb un cert aire rústic. 

El 1702, Feuillet va publicar el primer d’una col·lecció anual de danses de saló. Consistents 

en dos, tres o quatre danses, cada col·lecció estava programada per sortir el mes de 

novembre per preparar la següent temporada. Per tant, la publicació de 1702 contenia 

noves danses per a l’any 1703. També el 1702 Feuillet va publicar una altra dansa de 

Pécour, L’Allemande, que havia estat interpretada aquell mateix any en el teatre per Mlle 

Subligny i Mr Ballon en el Ballet Fragments de Mr de Lully. Aquesta dansa animada es va 

afegir a l’Aimable Vainqueur  com una de les danses de saló preferides. 

L’aparició d’algunes danses en dos anys no suggereix una feina enorme, però Feuillet estava 

ocupat d’altres maneres, tal com explica en la col·lecció per l’any 1704: 

“Ha estat impossible fins ara publicar les obres de Pécour promeses 

perquè a més de les meves ocupacions ordinàries he hagut de composar i 

escriure diversos ballets demanats per corts estrangeres; de totes 

maneres, com que les obres de Pécour ja estan encaminades, espero no 

retardar-me en satisfer al gran número de gent que ha estat esperant 

durant tot aquest temps aquestes danses”. 251  

 

Feuillet va complir la seva paraula: el Recüeil de dances de Mr Pécour va aparèixer el 1704 i va 

contenir la seva última apologia al retard: 

“...la gent començarà a deixar de culpar-me si consideren que la majoria 

de les danses que conté es van ballar a l’Opéra en diferents moments i 

per gent diferent, i ha portat una immensa quantitat de feina posar-les en 

notació”.252  

                                                                                                                                                                                   
250 FEUILLET, Raoul-Auger (1700): Recueil de Dances, composées par M. Pecour. Paris: Chez l’Auteur et Chez 

Michel Brunet. Un anàlisi de les danses d’aquesta col·lecció es pot trobar a WITHERELL, Anne Louise 

(1980): Louis Pécour 1700, Recueil de Danses. California: Standford University. 
251 FEUILLET, Raoul-Auger (1703): IIme Recüeil de danses de bal. Paris: Chez le Sieur Feuillet, Avis au Lecteur. 
252 FEUILLET, Raoul-Auger (1704): Recüeil de Dances de Mr. Pécour. Paris: Chez le Sieur Feuillet, Avis au 

Lecteur. 
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Aquesta llarga col·lecció consisteix en trenta-cinc danses i un total de dos-centes vint-i-vuit 

pàgines notades, precedides pel Traité de la cadance. Aquest va ser l’últim llibre de grans 

dimensions que va publicar Feuillet, a part del seu Recueil de contradanses el 1706. 

Les col·leccions annuals de danses à deux, amb alguna danse à quatre ocasional, van continuar 

regularment fins la setena, vuitena i novena col·leccions, totes elles amb la mateixa data de 

publicació, 1709. Aquestes estaven pensades pels anys 1709, 1710 i 1711. Mentre les dues 

primeres podien haver estat “chez l’auteur”, l’última apareix “chez le Sr Dezais”, a qui 

Feuillet llegava les seves obres i privilège de publicació. En el volum hi trobem en el Prefaci: 

“M. Feuillet va néixer amb un gran geni, un talent especial, i amb unes 

aptituds meravelloses per aquesta Art, ajudat per varis coneixements 

matemàtics. A través de la tasca que ha anat realitzant durant vint-i-nou 

anys, va produir peces excel·lents de coreografia amb tant èxit i 

aprovació general que li han portat la seva reputació fins a les fronteres 

de països estrangers. Després d’haver reduït els seus coneixements a 

algunes normes i havent perfeccionat tot això que acabo de descriure, ha 

mort, el 14 de juny d’aquest any, amb només cinquanta anys d’edat”.253  

Amb una data de publicació de 1709 per a una col·lecció de 1711, la mort de Feuillet hauria 

esta presumiblement el 14 de juny de 1709. Dezais va perpetuar les col·leccions anuals fins 

al menys 1725. Les composicions de Pécour van continuar apareixent, però més sovint les 

danses són del mateix Dezais i de Jean Balon, el famós ballarí d’Òpera. 

 

 

5.2. ALTRES TRACTATS  

Pierre Rameau: Le Maître à Danser i Abbregé de la nouvelle méthode 

Aquest manual està ple de descripcions de passos, i normalment s’utilitza conjuntament 

amb el llibre de notació de Feuillet, Chorégraphie (1700). Ha permès als històrics de la dansa 

reconstruir les danses que es van enregistrar en notació Feuillet durant el segle XVIII.  

 

                                                             
253 FEUILLET, Raoul-Auger (1709): IX Recueil de danses pour l’année 1711. Paris: Chez le Sr. Dezais, Preface. 
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La preocupació de Rameau per a tots els aspectes de la dansa 

el va conduir a dedicar un capítol del seu llibre a la descripció 

de la cerimònia dels grand bal del Rei, que, segons va declarar, 

havia de ser el model per a qualsevol esdeveniment similar 

que es celebrés a qualsevol altre lloc. Segons Rebecca Harris-

Warrick254, l’opinió de Rameau d’un ball reial està idealitzada: 

no és gaire probable que ell mateix tingués l’oportunitat 

d’assistir a un esdeveniment com aquest, i tot i que el 1725 ja 

feia deu anys que Lluís XIV havia mort i 42 que també havia 

mort a reina, Rameau va triar d’establir el seu model de ball 

en el moment passat i romàntic quan la parella reial encara ballava. Per altra banda, algunes 

de les pràctiques que descriu pertanyen més al seu propi temps, la Regència de finals de la 

dècada de 1710 i principis de la de 1720, que al de la coart de Versalles de finals de la 

dècada de 1680. De totes maneres, el testimoni de Rameau és informatiu i indicatiu d’un 

ideal de comportament social en aquest tipus d’esdeveniments. 

 

Aquests dos llibres de Rameau, Le Maître à danser i l’Abbregé de la nouvelle méthode, es van 

publicar ambdós el 1725. El primer d’ells, Le Maître à danser 

(traduït el 1728 per un dels més destacats mestres d’Anglaterra, 

John Essex255), té a veure en detall en les descripcions sobre 

l’execució i l’estructura dels passos bàsics utilitzats en danses 

socials i teatrals.Una segona edició va aparèixer el 1731, seguida 

d’un segon exemplar d’aquesta edició també datada del 1731. 

Algunes de les pàgines d’aquest exemplar, de totes maneres, 

porten la data de 1732 o 1733. Aquests venen precedits per 

instruccions sobre la manera de caminar, a través de les quals es 

poden deduir els estils ideals de moviment, reverències i cortesies, i les normes d’etiqueta 

durant els balls de saló. 

                                                             
254 HARRIS-WARRICK, Rebecca (1986): “Ballroom Dancing at tho Court of Louis XIV” a Early Music 14, 

nº1 (febrer, 1986), pàgs. 41-49.  
255 ESSEX, John(1728): The Dancing Master o the Whole Art and Mistery of Dancing Explained, Done from the French 

of Monsieur Rameau. Londres: Printed by the Author and J. Brotherton. 
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Rameau deixa la important qüestió de la relació entre els passos i la música per al seu segon 

llibre:l’Abbregé de la nouvelle méthode dans l’art d’écrire, ou de tracer toutes sortes de danses de ville, al 

qual es referirà simplement com Abbregé. En aquest, Rameau explicita les limitacions del 

sistema de notació existent i en proposa algunes solucions. L’obra està organitzada en dues 

parts: en la primera parla de la notació de la dansa, i la segona part és una col·lecció de 

danses socials (les més conegudes del moment i les que més han perdurat de Pécour).  

 

Llibres a fora de França  

A Alemanya, Espanya, Anglaterra i Itàlia s’imprimien taules amb esquemes i descripcions 

dels passos de bal a la imitació de les que a França publicaven Beauchamps i Feuillet. 

L’evolució de l’estil francès, com es descriu en les obres de Pierre Rameau a França i de 

John Essex i Kellom Tomlinson a Anglaterra, van ser un material molt valuós pels mestres 

de dansa i el gran públic, tractats i manuals que van tenir molta popularitat. 

En ells s’observa que la majoria dels passos europeus pertanyents al grup del gènere 

“noble” deriven d’un vocabulari comú forjat sobre models francesos. No obstant, la 

manera de combinar els passos en frases i en seccions podia variar de manera considerable, 

segons el lloc, en especial si comparem la pràctica habitual a Anglaterra i França. 

Certament, en diversos països, poques danses constaven de passos iguals, ni existia un 

model rígid de rigaudon, de bourrée o de qualsevol altre tipus de dansa de l’època. 

Ben aviat en el segle XVIII, els llibres teòrics sobre dansa es van començar a publicar a 

Alemanya: a Leipzig el 1713, Samuel Behren va publicar L’Art de Bien danser oder: Die Kunst 

wohl zu Tanzen256; i el 1717, Gottfried Taubert va escriure la monumental obra de 1176 

pàgines Rechtschaffener Tantzmeister257. Tot i que la majoria de les corts europees utilitzaven un 

mestre de dansa francès, sembla que només a Anglaterra els masters residents publicaven 

regularment les seves pròpies composicions. Als altres llocs, les danses de França 

habitualment es copiaven, les preferides establertes apareixien diverses vegades en llibres 

publicats a Alemanya, Itàlia, Espanya, Rússia i també a Anglaterra. 

 

                                                             
256 BEHREN, Samuel Rudolph (1713): L’art de bien danser, oder die Kunst wohl zu tantzen. Leipzig: Leipzig 

Zentralantiquariat der DDR, 1977. 
257 TAUBERT,  Gottfried (1717): Der Rechtschaffener Tantzmeister. Leipzig: Friedrich Lanckischens Erben. 

 



175 
 

Anglaterra 

Les danses franceses es va fer populars a Anglaterra seguint la restauració de Carles II el 

1660. La noblesa i les classes més altes angleses, a diferència dels seus equivalents 

francesos, estaven activament involucrats en els afffairs del seu país i no trobaven que la 

dansa fos un passatemps tant important. De totes maneres, la instrucció de la dansa es va 

acceptar com un dels millors mètodes per adquirir les gràcies socials necessàries per a un 

home de societat. Tot home anglès cultivat  havia de ballar com a mínim un menuet amb 

gràcia i elegància, i també per mostrar que s’era ben educat en qüestions d’etiqueta i modals 

socials. Per això, Lord Chesterfield va escriure al seu fill, Philip Stanhope, qui va començar 

el seu tutoratge en dansa amn tretze anys: 

“Com que aviat tindràs la necessitat de ballar un minuet, i voldria que el 

ballessis molt bé. Recorda que el moviment graciós dels braços, el donar 

la mà, i el posar-te i treure’t el barret de manera delicada són també parts 

materials d’una dansa de cavaller. Però la millor avantatge de ballar bé és 

que necessàriament t’ensenya a presentar-te a tu mateix, a asseure’t, a 

estar dret, i a caminar gentilment: totes aquestes activitats de real 

importància per a un home de moda”.
258  

Durant el seu exili, el rei Carles havia estat un convidat freqüent a la cort francesa i havia 

absorbit molt de la seva atmosfera. Després de la seva tornada a Anglaterra, les noves 

danses franceses es van establir a la cort, en la societat a la moda, i en els entreteniments. 

De totes maneres, el primer campió de dansa francesa i ballarins en el teatre anglès va ser 

un altre amateur amb talent, el duc de Monmouth, el fill il·legítim del Rei, nascut el 1649259. 

Tot i que es van utilitzar molts mestres francesos a Anglaterra, els mestres anglesos de gran 

reputació també van florir, tals com Josias Priest, qui va coreografiar les òperes de Henry 

Purcell, començant per Dido and Aeneas el 1688.  

Un altre mestre de dansa anglès de gran reputació va ser John Weaver (1673-1760) a qui el 

mestre de dansa de la cort, Mr.Isaac, va animar a traduir les obres teòriques de Feuillet. 

Weaver també va ser un prolífic i erudit autor en el seu propi dret, i una figura molt 

influent en la professió de la dansa. Tot i que va escriure sobre molts aspectes del seu art, 

                                                             
258 LEIGH, Oliver H. [ed.] (1937): Letters to his son by the Earl of Chesterfield, of the fine art of becoming a man of the 

world and a gentleman. 2 volums. Nova York: Tudor Publishing Co. Volum I, pàg. 120. 
259FLETCHER, Ifan Kyrle (1960): “Ballet in England 1660-1740”, a Famed for Dance: Essays on the Theory and 
Practice of Theatrical Dance in England. Nova York: The New York Public Library. 
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els interessos teatrals de Weaver no tenen relació directa amb la 

tècnica ortodoxa de l’estil noble francès. 

Mentre el Maître à Danser de Rameau era certament el model per 

a moltes publicacions europees subseqüents, un altre llibre 

s’estava preparant a Anglaterra al mateix temps exactament que 

Rameau estava escrivint el seu tractat. The Art of Dancing de 

Kellom Tomlinson es va completar el 1724, però nova ser fins 

el 1735 que un total de cent seixanta-nou subscriptors van donar suficients fons per donar 

suport a la seva publicació a Londres. 

En el Prefaci, Tomlinson relata com es va quedar sorprès al llegir 

el següent anunci en el Journal  de gener de Mist el 1728: 

 “En el Mist Journal del dissabte 13 de gener de 

1728, va aparèixer aquest anunci: “La setmana que 

ve es publicarà The Dancing Master o The Art of 

Dancing explain’d by Monsieur Rameau. Això en va 

causar gran sorpresa, ja que no havia sentit mai res 

ni d’aquest llibre ni de l’autor.”260  

 

Quan The Art of Dancing es va publicar set anys més tard, cada part del llibre incloïa 

l’afirmació signada per dues persones que afirmava que Tomlinson havia escrit el llibre 

sense tenir cap coneixement sobre Rameau. 

El llibre és únic per la seva combinació de text, notació i figures de danses, la majoria de les 

pàgines mostrant la música a la part superior, patrons espaials notats, i un o dos dansaires 

en moviment. 

Comparat amb el text de Rameau, el de Tomlinson és menys explícit i concís, però més 

humà. Expressa les seves emocions sobre els èxits professionals i les frustracions i 

l’exasperació ocasional davant els seus alumnes amateurs menys talentosos.  

                                                             
260 TOMLINSON, Kellom (1735): The art of dancing. Londres: Printed for the autor, Prefaci: In Mist’s Journal 

Sat. Jan. 13 1728, appeared this Advertisement, “Next Week will be published The Dancing Master or The Art of Dancing 

explain’d by Monsieur Rameau”. This gave me no small surprise, having never before heard of either any such Book, or Author. 
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Més endavant, Tomlinson relata dades dels principis de la seva carrera. Entre 1707 i 1714 

va ser l’aprenent de Mr. Thomas Caverley i també va estudiar “the theatrical way” amb un 

famós ballarí, Mr. Cherrier. Més tard, Tomlinson va esdevenir actiu en el teatre. El 1717, la 

seva composició, “The Submission”, “es va interpretar per Monsieur i Mademoiselle Salle, 

els dos nens francesos, en el teatre a Lincoln’s-Inn-Fields, davant una audiència 

considerable, cada nit, durant tota una setmana junts”. “The Submission” va ser una de les 

sis danses composada entre 1715 i 1720: “tot el que he composat, escrit en caracters, i 

publicat, per la millora de l’Art de la Dansa”. 

Gràcies a la notació de Beauchamps i Feuillet han sobreviscut uns tres-cents cinquanta balls 

de saló i per a l’escena. D’aquests, una tercera part són composicions de Pécour, publicades 

entre 1702 i 1725; i la resta de Feuillet (63), Dézais (8) i Gaudrau (41). El número publicat 

per Pécour dóna fe de la seva preeminència a la cort francesa i en l’Òpera parisina. Cap 

altre mestre va aconseguir codificar i publicar tantes danses; ja es podien donar per satisfets 

si en  veien unes quantes plasmades en paper. Sabem que la seva reputació va creuar les 

fronteres, ja que es troben bastants dels seus balls a Anglaterra, a vegades en les 

col·leccions donades a l’impremta per mestres Pemberton i Shirley, o en els manuscrits de 

Kellom Tomlinson i F. Le Rosseau. 

 

 

5.3. DESCRIPCIÓ I ASPECTES BÀSICS 

Aquest sistema de notació està basat en un système de signes en el qual cadascun d’ells 

simbolitza un component d’un moviment –fet que implica una descomposició del 

moviment en elements simples. Això suposa que ja existeix un vocabulaire chorégraphique, que 

està format a partir de 460 exemples de passos, organitzats a partir dels primers 

components, estan classificats per Feuillet en dos tipus de passos, espècies d’unitats 

complexes de moviment. 

Les coreografies que s’havien de ballar en un ball social s’havien de practicar prèviament i 

els seus moviments complicats s’aprenien de la mateixa manera que en una representació 

teatral. L’estil de la belle danse requeria habilitats tant físiques com mentals. La majoria dels 

passos individuals es feien amb el taló del peu, amb els genolls estirats i un portament del 

cos elegant i airós. Un estilitzat moviment de “flexió i elevació”, anomenat  mouvement, 
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començava la majoria de unitats de passos. Els passos saltats, les pirouettes, tenien a veure 

amb el canvi de pes, i altres ornaments i embelliments requerien habilitats tècniques 

consdiderables; de la mateixa manera que les seqüències de passos i patrons espacials 

sempre canviants i interminables d’algunes danses posaven a prova la memòria dels 

ballarins. De fet, la belle danse era un exercici físic i mnemònic considerable, i l’únic l’exercici 

físic que permetia que les dones el practiquessin. El domini de la seva tècnica promovia la 

bona salut, les maneres cortesanes, els gestos elegants, i una postura dreta i estilitzada que 

donava als joves cortesans la confiança i seguretat en ells mateixos que necessitaven per 

tenir èxit a la cort. 

Tot i que els escriptors sobre la dansa del segle XVII van donar molt poca informació pels 

acadèmics actuals per dibuixar exactament el desenvolupament dels passos de la dansa o els 

seus ritmes, es pot observar una relació entre moltes unitats de passos de belle danse  i les 

seves predecessores. Les seqüències de passos individuals en les unitats de passos de 

Feuillet recorden alguns d’Arbeau. Sobretot, els cinc “elements de bellesa naturals i reals” 

de Crousaz –uniformitat, varietat, regularitat, ordre i proporció- es poden veure en molts 

aspectes de la belle danse.  Pierre Rameau aconsella, “Especialment en les danses socials (de 

saló)...els passos s’han d’executar amb tota cura per a la uniformitat i la proporció”261. 

 

Implicacions preliminars 

Disposició bàsica del cos 

Tant Rameau com Tomlinson comencen els seus llibres amb instruccions sobre com estar 

dret de manera graciosa i impressiva quan s’està en companyia: 

 “Abans de disposar a tractar sobre el Moviment, considero necessari 

tenir en compte la Gràcia i l’Aire molt exquisit en la nostra Posició, quan 

estem drets en Companyia; ja que, havent format una veritable Noció 

sobre això, no hi queda res més per ser observat, quan entrem a 

l’Escenari de la Vida, tant en el Caminar com en el Ballar, que preservar 

aquests”.262  

                                                             
261 RAMEAU (1725): Abrégé de la nouvelle methode. Paris: Chez l’auteur. 
262 TOMLINSON, Kellom (1735): The art of dancing. Londres: Printed for the autor, pàg. 3: Before I proceed to 

treat on Motion, I apprehend it to be necessary to consider that Grace and Air so highly requisite in our Position, when we stand 

in Company; for, having formed a true Notion of this, there remains nothing farther to be observed, when we enter upon the Stage 

of Life, either in Walking or Dancing, than to preserve the same. 
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“El cap ha d’estar ben dret, sense semblar rígid; les espatlles han de caure 

cap enrere, fet que expandeix el pit, i dóna una major Gràcia al cos; els 

braços han de caure cap els costats, amb les mans ni molt obertes ni 

tancades, la cintura ferma, les cames estirades, i els peus girats cap enfora 

[...] espero que després de totes aquestes Precaucions, ningú es mostrarà 

tan ridícul de ser estirat o formal, cosa que s’ha d’evitar tant com 

l’Afectació; una manera de moure’s justa no requereix res més que un 

Aire natural, lliure i fàcil, que només s’aconsegueix a través de la 

Dansa”.263  

“He fet una Observació, que m’ha semblat molt justa sobre la Manera de 

saber portar el cap: que és, que una Dama, segons quan graciosa sigui en 

la manera de portar el cap, es farà jutjar de maneres diferents. Per 

exemple; si el manté dret i el Cos ben posat, sense Afectació ni massa 

audàcia; es dirà que es tracta d’una dona amb una gran elegància: si posa 

el cap de manera negligent, se la tractarà de descuidada; si el deixa caure 

cap endavant, d’indolent; i si el baixa, de somniadora o vergonyosa”.264  

 

Quan es balla, el transport del tors i, en la seva majoria, del cap era l’habitual del portament 

de cada dia. Quan els braços estaven en posició de descans es mantenien de manera gràcil 

en els costats, els de les dones descansant delicadament sobre la faldilla i els homes 

lleugerament apartats de la seva jaqueta.  

La dansa de cort es feia amb el cap ben recte sobre les espatlles, només amb una lleugera 

inclinació en alguns passos molt concrets. La mateixa posició es mantenia a l’hora de fer les 

reverències. Aquestes es feien al principi i al final de la dansa265; i es repetien dues vegades, 

la primera es dirigia a la Présence (o persones de rang més alt de la sala, normalment el rei) i 

la segona, a la parella de ball.  

 

                                                             
263 RAMEAU, Pierre (1725): Le maître à danser. Paris: Chez Rollin Fils, pàgs. 2-3: Il faut avoir la tête droite sans être 

gêné, les épaules en arriere (ce qui fait paroître la poitrine large & donne plus de grace au corps,) les bras pendans à côté  de soi, 

les mains ni ouvertes ni fermées, la ceinture ferme, les jambes étenduës, & les pieds en dehors [...] j’espere que prenant toutes ces 

précautions on ne tombera pas dans le ridicule d’être gêné ou roide, ce que l’on doit éviter, ni même d’affectation; la bienséance ne 

demandant que ce beau natural & cet air aisé que la danse seule est capable de procurer. 
264 Ibid., pàg. 40: J’ai fait une remarque qui m’a paru très-juste sur la maniere de sçavoir porter la tête: c’est qu’une Demoiselle 

qualque gracieuse qu’elle soit dans la maniere de porter sa tête, fera juger tout differemment. Par exemple, si elle la tient droite & 

le corps bien campé, sans affectation ni trop de hardiesse; on dirà voila une Demoiselle d’un grand air: si elle la laisse al ler 

negligement, on la traitera de nonchalante; si elle la laisse tomber en avant, d’indolente; enfin si elle la baisse, de rêveuse ou de 

honteuse. 
265 Ibid., pàg. 37. 
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Disposició de la sala266 

En un teatre de l’època del barroc, l’escenari tenia més profunditat que amplada, i les sales 

on ballava fora del teatre tenien la mateixa forma rectangular. Totes les danses socials 

s’orientaven cap a la Présence, la persona, o persones, de major rang social, asseguda 

normalment sobre una plataforma en la part central d’un dels extrems de l’estància, servint 

com espetador privilegiat de les festivitats. La instal·lació del rei en la posició de la Présence 

el ratificava com el centre de’ordre de la cort, el punt sobre el que els cortesans feien girar 

la seva òrbita segons els diferents privilegis i prestigis dels que gaudien.  

 

 

Totes les danses socials, i la majoria de les teatrals, comencen amb una línia recta cap a la 

Présence. Un ballarí a solo es col·loca en la línia central de la sala o l’escenari; dues persones 

han de tenir la línia central entre elles dues. Les danses acaben en un moviment cap el final 

del saló (o cap a la part posterior de l’escenari) i acaben mirant a la Présence. Tomlinson 

encara dóna més consells: 

“Els ballarins han de tenir una consideració especial a Présence i el final de 

la sala, on comencen, en cas contrari no és d’estranyar que les persones, 

que són d’una naturalesa tímida i vergonyosa, amb els temors de no 

progressar en conjunt en les diverses voltes i corbes d’algunes danses, es 

quedin perplexos o desconcertats, i he percebut casos així, quan he vist 

                                                             
266 De la Salle ou Théâtre. (FEUILLET, Raoul-Anger (1700): Choréographie ou l’Art de décrire la danse. Paris, chez 

l’auteur et chez Michel Brunet. Edició de 2004. Bologna: Arnaldo Forni Editore, pàg. 3.  
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un Minuet que ha començat en la part inferior de la sala i ha acabat en la 

superior”.267 

 

Si es perd la visió frontal, els ballarins es poden trobar no només acabant la dansa en 

l’extrem erroni de la sala, sinó també donant l’esquena a la Présence, un vergonyós 

incompliment de l’etiqueta. 

 

La partitura de dansa: símbols bàsics 

Una partitura de dansa té una forma anàloga a l’espai per a la dansa (o sala). La part on es 

troba el pentagrama amb la línia melòdica de la dansa es correspon al lloc on estaria situada 

la Présence. Per tant, a l’hora de llegir la notació, el llibre o paper amb la coreografia ha 

d’estar orientat en relació a l’habitació, és a dir, amb la part superior de la pàgina sempre 

orientada cap a on estaria situada la Présence, tenint en compte els moviments i possibles 

canvis de direcció dels ballarins.  

Quan es llegeixen peus que impliquen un gir, la relació del llibre i la zona de dansa no s’ha 

d’alterar mai. Quan el gir no és d’una volta complerta, el lector ha de girar el llibre en la 

mateixa direcció per tal de llegir el que està escrit a continuació. Per aconseguir això mentre 

es sosté el llibre amb les mans, aquest s’ha d’adaptar en relació al ballarí i als girs mentre es 

balla:  

“S’ha de remarcar que sempre s’ha de tenir la part superior del llibre vers 

la par superior de la sala, i tenir-ho molt en compte a mida que es balla, 

ja sigui girant o sense girar, de que no es mogui la seva situació”268 

 

                                                             
267 TOMLINSON, Kellom (1735): The art of dancing. Londres: Printed for the author, pàg. 20: Dancers must have 

a particular Regard to the Presence and Bottom of the Room, where they begun, otherwise it is no Wonder that those, who are of 

a timorous and bashfull Nature, with the Fears of being out together with the various Turnings and Windings of some Dances, 

should be perplex’d and nonpluss’d; and I have perceived to be the Case, when I have seen a Minuet begun at the Bottom of the 

Room, and endend at the Upper End. 
268 FEUILLET, Raoul-Anger (1700): Choréographie ou l’Art de décrire la danse. Paris, chez l’auteur et chez Michel 

Brunet. Edició de 2004. Bologna: Arnaldo Forni Editore, pag. 33:  De la maniere que l’on doit tenir le Livre pour 

déchiffrer les Danses qui sont écrites: On doit remarquer qu’il faut tenir toujours le haut du Livre justament droit vis à vis le 

haut de la Salle, & prendre soigneusement garde à mesure que l’on dance soit en tournant ou sans tourner qu’il ne remuë point 

de sa scituation. 
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Es pot dir que la pàgina és un mirall, o un plànol a un tamany més petit, de la sala. Així 

doncs, el llibre s’ha d’anar girant a mida que el ballarí també gira, per mantenir la mateixa 

relació i la mateixa perspectiva que té el ballarí amb la sala (representada en el full).  

 

En una coreografia, cada pàgina representa una d’aquestes àrees on les figures i passos de la 

dansa es dibuixaven; i, normalment, es representa la coreografia corresponent a una frase 

musical. Per tant, hi havia tantes pàgines com frases musicals (comptant amb les repeticions 

de les frases quan aquestes implicaven una coreografia diferent sobre la mateixa música). La 

música per a cada figura es posa a la part superior de la pàgina i la línia que marca el 

desplaçament per l’espai que han de seguir els ballarins també està separat per compassos 

que es corresponen amb els musicals: 

 

 

 

Si es fa servir una línia puntejada, la barra que marca el compàs es posa sobre aquesta 

 

 

La representació dels ballarins269 

La postura o presència del cos és la que millor permet mostrar respecte a aquella part del 

sala, a la que es dirigeix la mirada o es dóna l’esquena. 

El signe per a l’home és . El símbol per a la dona, en el tractat de Feuillet,  té dos 

semicercles ; mentre que la grafia que utilitza Rameau té dues línies . 

Aquestes dues línies rectes per a la dona són probablement més fàcils d’imprimir, o de 

gravar en el seu cas, que les dues línies en forma de semicercle utilitzades per Feuillet. En 

                                                             
269 De la Présence du Corps. (FEUILLET, Raoul-Anger (1700): Choréographie ou l’Art de décrire la danse. Paris, chez 

l’auteur et chez Michel Brunet. Edició de 2004. Bologna: Arnaldo Forni Editore, pàg. 3). 
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tots els casos, la línia recta que creua el semicercle representa la cara, i cap a on mira el cos. 

El semicercle descriu l’esquena (la part posterior del cos) i els dos costats. 

Aquests signes només s’escriuen al principi de la línia que marca el recorregut per l’espai de 

cada pàgina: 

 

 

La dona normalment es col·loca a la dreta de l’home. En les danses teatrals amb dos homes 

o dues dones que ballen junts, es posa un punt en el signe que està col·locat en el costat 

que estaria la dona: 

 

Per identificar a més de dos ballarins, s’hi afegeixen lletres, posant la mateixa lletra per a 

cada parella: 

 

 

Quan es creen figures complexes degut al nombre de ballarins que participen a la dansa, el 

símbol per a cada ballarí també es pot afegir al final de la línia que marca el recorregut per 

l’espai: 



184 
 

   

 

Dues figures del “Ballet de neuf Danseurs” de Feuillet270. En ambdues es mouen vuit ballarins a la vegada.  

 

 

El recorregut, desplaçament dels ballarins durant la dansa 

El recorregut del ballarí sobre el terra es representa amb una línia, anomenada tract. Els 

recorreguts per a més d’un ballarí es poden mostrar de manera simultània.  

Els símbols que es fan servir per descriure els passos de la dansa es dibuixen al llarg de la 

línia que marca el recorregut per l’espai; i són de dos tipus: símbols de posició, que 

representen les posicions dels peus en relació entre ells; i els símbols dels passos, que 

mostren els moviments de les cames des d’una d’aquestes posicions dels peus fins a una 

altra, i la transferència de pes d’un peu a l’altre. 

Aquesta línia imaginària quedaria entre les dues cames del ballarí, ja sigui masculí o femení. 

D’aquesta manera, tots els moviments que s’han de fer amb el peu dret s’escriuen a la part 

dreta de la línia; i tots els que s’han de fer amb el peu esquerra, a l’esquerra. 

 

                                                             
270 FEUILLET (1709): Recueil de Dances composées par Mr. Feuillet. Paris: Chez l’auteur. 
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Correspondència amb compassos musicals271 

Les petites línies que creuen el traç del moviment per l’espai corresponen a les 

línies de compàs de la música i els moviments que es troben entremig de dues 

d’aquestes línies són els moviments que tenen lloc durant el mateix temps que 

correspon al compàs musical de la secció de música que es dóna a la part 

superior de la coreografia. 

 

 

 

 

 

                                                             
271 De la Mesure ou Cadence. (FEUILLET, Raoul-Anger (1700): Choréographie ou l’Art de décrire la danse. Paris, chez 

l’auteur et chez Michel Brunet. Edició de 2004. Bologna: Arnaldo Forni Editore, pàg. 81). 

Símbol per a 

la dona 

Símbol per a 

l’home 

Petites línies que 

marquen els 

compassos musicals 

Posició inicial dels peus 

Línia que marca el recorregut 

per l’espai i on es colouen els 

símbols dels passos 

La ubicació del 

pentagrama es correspon 

amb el lloc on estaria 

situada la Présence 
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Els Peus  

Símbols de posicions dels peus: Des Positions272 

“Les Posicions, és el que marque tots els diversos llocs on es poden posar els peus mentre es balla”273. 

 Les cinc posicions dels peus van ser sistematitzades per Pierre Beauchampss per “donar als 

passos una proporció mesurada, ja sigui cap endavant, cap enrere o cap els costats, i creuat 

per davant o pel darrere”274. Els peus es representen girats cap enfora mostrant el grau de 

gir que es fa servir en la dansa (en dehors). Aquest gir de les cames i els peus cap enfora és un 

tret característic i diferencial de la belle danse, ja que fins el moment, a totes les descripcions 

de danses i de coreografies els peus sempre apareixen en una posició en paral·lel entre si. 

 

Disposició de les cames  

En la dansa, les cames s’orientaven cap a l’exterior des de l’articulació de la cadera en un 

angle d’aproximadament quaranta-cinc graus. Algunes il·lustracions en els llibres de dansa i 

desplaçament impliquen un angle més gran, però això es deu probablement a una manca de 

destresa en el dibuix (com succeeix en pràcticament tots els gravats que apareixen en el 

llibre de Rameau). En la dansa social, un angle més gran d’obertura es consideraria poc 

elegant. Els ballarins professionals havien utilitzat des de feia temps un angle de noranta 

graus quan interpretaven en un estil grotesc. Els ballarins professionals en l’estil noble 

emulaven la noblesa. Molt significativament, els símbols de la notació mostren els peus en 

un angle de quaranta-cinc graus. 

El peu es simbolitza de la següent manera:  

 

El cercle blanc és el cap del símbol i representa el taló. El començament de la línia que surt 

des del cercle és el turmell, i el final de la línia, el dit gros o la punta del peu. 

                                                             
272 Des Positions. (Ibid., pàg. 6). 
273 Ibid., pàg. 2: Positions, est ce qui marque tous les differens endroits où on peut poser les pieds en dançant. 
274 RAMEAU (1725): Abrégé de la nouvelle methode. Paris: Chez l’auteur, pàg. 5: ...pour donner aux pas une proportion 

mesurée, soit en avant, soit en arriere, ou de côté, & croisé par devant ou par derriere. 
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Els peus poden aparèixer representats tant al principi d’una coreografia, per indicar amb 

quina posició s’ha de començar a ballar, o bé entremig de varis passos, només en els casos 

de que hi hagi un canvi de posició dels peus que no sigui evident en el transcurs de la 

coreografia. 

 

El petit cercle blanc és el cap del símbol i representa el taló del peu. El començament de la 

línia és el turmell, i el final de la línia, el dit gros del peu, la punta. Les lletres A i B fan 

referència als dos peus, el dret i l’esquerre. 

Hi ha varis tipus de posicions dels peus. S’anomenen Positions entières, quan es mostren els 

dos; demy position, quan només es mostra un peu; des fausses positions, quan les dues cames es 

giren cap endins o estan posades en paral·lel, aquestes es consideren posicions incorrectes i 

no es fan servir en l’estil noble; i les bones positions, quan els peus es col·loquen de manera 

uniforme i les cames lleugerament girades cap a fora de manera simètrica. Les cinc 

posicions bones o correctes donen la informació necessària de la proporció i moviment que 

han de seguir els peus segons el moviment que s’hagi de fer, ja sigui cap endavant, cap 

enrere, o cap a qualsevol dels laterals.  

Les cinc posicions bones dels peus són les següents:  

 
Posicions dels peus. 

 

 

 

 

 

La première position: “La primera és quan els dos eus estan junts, amb els dos talons un 

contra l’altre”
275

. 

 

La deuxième position. “La segona, quan els dos peus estan oberts sobre una mateixa línia, a 

una distància equivalent a la llargada d’un peu, entre els dos talons”276 

                                                             
275 Des bones Positions. (FEUILLET, Raoul-Anger (1700): Choréographie ou l’Art de décrire la danse. Paris, chez 

l’auteur et chez Michel Brunet. Edició de 2004. Bologna: Arnaldo Forni Editore, pàg. 7): La première est lors que 

les deux pies sont joins ensemble, les deux talons l’un contre l’autre. 
276 Idem.: La deuxième quand les deux pies sont ouverts sur une même ligne, de la distance de la longueur du pie entre les deux 
talons. 
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La troisième position: “La tercera, quan el taló d’un peu està situat contra el turmell de 

l’altre”277. Aquesta posició també s’anomena Emboëture, segons Rameau, o Emboëté 

en el tractat de Feuillet. 

 

La quatrième position: “La quarta, quan els dos peus estan un davant de l’altre, allunyats la 

distància de la llargada d’un peu entre els dos talons que estan en una mateixa línia”278. 

 

La cinquième position: “La cinquena, quan els dos peus estan creuats un sobre l’altre, de 

manera que el taló d’un peu estigui dret tocant la punta de l’altre”279. 

 

Les últimes tres posicions es poden fer amb qualsevol dels dos peus davant. Amb bastanta 

freqüència, en qualsevol de les posicions dels peus, el pes el suporta un sol dels peus, l’altre 

sol estar lleugerament aixecat del terra.  

En la teoria de la dansa, cada pas comença i acaba en primera posició, movent-se cap a la 

segona, quarta o cinquena posició. (la tercera posició només es fa servir en situacions molt 

concretes i com a substitució de la cinquena posició). Cada pas, mesurat de taló a taló, la 

distància no hauria de ser major a la distància proporcional de la mida d’un peu. D’aquesta 

manera, la posició queda proporcionada a l’alçada del ballarí. 

 

El Pas280 

“Pas, és el que camina d’un lloc a un altre”281. 

 
Pas. 

El pas és la transferència de pes d’un peu a l’altre mentre es progressa en alguna direcció, 

amb un dels peus sempre en contacte amb el terra, i des d’una de les cinc posicions bones 

dels peus explicades anteriorment cap a una altra d’elles. 

                                                             
277 Idem.: La troisième lors que le talon d’un pie est emboëté contre la cheville de l’autre. 
278 Idem.: La quatrième, quand les deux pies sont una devant l’autre, éloignez de la distance de la longueur du pie entre les 
deux talons qui sont sur une même ligne. 
279 Idem.: La cinquième, lors que les deux pieds sont croisez l’un sur l’autre, de maniere que le talon d’un pie foit droit vis à vis 
la pointe de l’autre. 
280 Du Pas. (FEUILLET, Raoul-Anger (1700): Choréographie ou l’Art de décrire la danse. Paris, chez l’auteur et 

chez Michel Brunet. Edició de 2004. Bologna: Arnaldo Forni Editore, pàg. 9). 
281 Ibid., pàg. 2. 
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Un pas cap endavant o enrere es fa des de la quarta posició fins a una altra quarta, passant 

per a la primera posició a mig camí entre una quarta i l’altra; i cap el costat, es fa des d’una 

segona posició cap a una quinta posició, o viceversa, passant per la primera posició a mig 

camí entre les dues posicions anteriors. En un pas des de la quarta posició a la segona o la 

quinta, o a l’inversa, s’entén que el peu passa a través de la primera posició. De fet, el peu 

sempre passa per la primera posició a mig camí del canvi entre dues altres posicions 

qualsevol, a no ser que s’indiqui el contrari. 

El símbol d’un pas, per tant, representa el pas del peu cap endavant, cap enrere o cap a un 

dels dos costats, partint d’una posició i inicial fins a una nova posició, i la completa 

transferència del pes d’un peu a l’altre que això comporta. 

 

El símbol del pas 

Les posicions dels peus i els símbols dels passos no són proporcionats entre 

ells. El punt negre (marcat amb A) al principi del símbol es coneix com a cap 

del pas, representa el lloc on està el peu abans del desplaçament i, per tant, el 

punt des d’on sempre es comença a llegit un pas en una partitura. La línia que 

es dibuixa entre aqust punt mostra el moviment, la figura i la llargada del pas, 

des d’A fins a D. La lletra B mostra la part intermitja del pas, el recorregut que 

ha de fer el peu. La línia en angle al final de la línia del símbol és l’equivalent al peu, o a una 

posició del peu. D marca el taló, C el turmell (i el suport del peu després del desplaçament) 

i E la punta. La línia mostra el peu en la posició final després del moviment de la cama. 

 

 

Abans de qualsevol moviment inicial, la posició dels peus d’inici es mostra 

mitjançant el símbol d’una de les posicions dels peus. En aquesta grafia es 

mostren dos passos, fets amb el peu i dret i esquerra, successivament. S’ha 

d’observar, també, que en una posició, el cercle al final de la línia, que marca el 

taló del peu, està buit, mentre que si es tracta d’un pas, aquest apareix pintat 

per dins.  
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Tot i que la llargada d’un pas ha de ser sempre proporcional a l’alçada del ballarí, la 

distància que s’ha de recórrer en la figura de l’espai marca sempre la llargada del pas. 

Aquest aspecte es considera una de les habilitats que el ballarí ha d’adquirir, adaptar la mida 

dels passos al recorregut adequat per poder completar la figura per l’espai indicada en la 

coreografia. Per tant, quan una parella balla junta, l’home ha d’adaptar sempre els seus 

passos als de la dona, degut a que aquesta té més dificultat a causa del vestuari. 

 

Símbols de moviment al llarg de la línia que marca el recorregut en l’espai 

En els moviments cap endavant i cap enrere, els símbols es dibuixen a ambdós costats de la 

línia que marca el moviment per l’espai, de manera que els moviments que corresponen al 

peu dret es dibuixen en el costat dret de la línia i els que es corresponen al peu esquerre, a 

l’esquerre de la línia. En els passos que es mouen cap els costats, els símbols es posen a la 

part superior o inferior de la línia, de manera que el peu que queda davant de l’altra es 

dibuixa a la part superior de la línia. La idea principal és que la línia que marca el recorregut 

per l’espai sempre quedi virtualment entremig dels dos peus, o de les cames. 

 

 

En les sèries de passos, es símbols es solapen a l’alçada de gairebé la meitat de l’anterior, ja 

que sempre es passa per la primera posició dels peus a la meitat de camí entre una posició i 

la següent. Aquest pas per la primera posició es fa tant si s’avança cap endavant, cap enrere 

o cap a un dels costats. 
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Tipus de passos: Du Pas282 

Els passos de la dansa es poden reduir en els següents tipus283:  

 

 

 

Un pas droit: la cama, moguda des del maluc, avança en una línia 

recta, ja sigui endavant, enrere o en diagonal.  

 

 

 

 

Un pas ouvert: en aquest pas, la cama, moguda des del maluc, 

dibuixa un arc o semicercle, ja sigui començant el moviment cap 

endins (en dedans) o cap enfora (en dehors). 

També s’anomena pas ouvert quan es fa un pas cap a un dels costats 

en el qual la cama s’obre directament cap a la segona posició dels 

peus: 

 

 

Un pas rond:  la cama, des del genoll, fa un moviment circular, ja 

sigui cap endins o cap enfora, impulsat des del genoll i del maluc. 

Aquest passos no són gaire habituals de les danses socials. 

 

 

 

 

 

Pas tourné o Canvi de direcció: durant un pas es pot girar tot el cos 

cap a la dreta o l’esquerra, amb un quart de gir, mig gir, tres quarts 

de gir o un gir sencer. 

 

 

 

 

 

Pas battu: un peu bat contra l’altra cama o contra l’altra peu abans 

d’avançar. 

 

 

                                                             
282 Du Pas. (FEUILLET, Raoul-Anger (1700): Choréographie ou l’Art de décrire la danse. Paris, chez l’auteur et 

chez Michel Brunet. Edició de 2004. Bologna: Arnaldo Forni Editore, pàg. 9). 
283 Totes les gradies dels exemples mostren els passos amb el peu dret. 
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Símbols de moviment  

Les accions utilitzades en les unitats de passos eren pas marchés (passos caminats 

normalment sobre mitja punta), pliés (flexionar els genolls), élevés (elevacions sobre 

la mitja punta, generalment des del plié), sautés (salts molt subtils), glissés 

(lliscaments de la punta del peu pel terra, que denotes una qualitat sostinguda), i 

tournés (piruetes fetes amb la punta d’ambdós peus).  El símbol bàsic representa 

un pas simple. Tots els símbols que se li afegeixen representen els moviments i accions 

involucrats en el pas, com per exemple: 

 

Pas plié 284 

“Plié, és quan es flexionen els genolls”285. 

 El signe per a doblegar els genolls és una petita línia inclinada cap el cap del sí 

mbol del pas. Es pot utilitzar en totes les direccions del pas (endavant, enrere, 

cap els costats o en gir). En signe no mostra un grau específic de profunditat 

en el doblegament. Un plié es feia generalment flexionant ambdós genolls, i 

amb els peus en qualsevol de les cinc posicions, sempre col·locant el taló del 

peu que subjectava el pes del cos fermament assentat en el terra. 

 

 

Pas élevé 286 

“Élevé, és quan s’estiren [les cames]”287. 

 El signe d’elevació és una petita línia curta i recta, perpendicular a la línia del 

pas, que es pot posar al principi, al mig o al final d’un símbol de pas. 

Una elevació fa que s’estirin els genolls i les cames el màxim possible (fins a la 

[demi]pointe dels peus) després de que aquests estiguessin doblegats, aquestes 

dues accions són virtualment inseparables. La combinació de doblegament i 

elevació es coneixia com “movement” que, en els passos rectes, normalment 

finalitza en la posició d’equilibri.  

                                                             
284 FEUILLET, Raoul-Anger (1700): Choréographie ou l’Art de décrire la danse. Paris, chez l’auteur et chez Michel 
Brunet. Edició de 2004. Bologna: Arnaldo Forni Editore, pàg. 11. 
285 Ibid., pàg. 2: Plié, est quan on plie les genoux. 
286 Ibid., pàg. 11. 
287 Ibid, pàg. 2.: Elevé, est quand on les étend. 
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Mouvement: Plié et élevé avant de marcher288 

“...una flexió i una elevació, això és el que anomenem un Mouvement”289. 

Un mouvement es produïa quan el ballarí flexionava els genolls i seguidament 

s’elevava i creaven accents que normalment coincidien amb els temps forts de 

la música. Quan no era així, produïen intencionadament un efecte de ritme 

creuat entre la dansa i la música. Un mouvement podia coincidir o no amb un 

canvi de pes.  

Generalment, era la primera acció en una unitat de passos:  

“La Cadència s’expresa de dues maneres en la dansa, és a dir, amb els 

passos que consten d’una flexió i una elevació, fan l’elevació en cadència 

[sobre el temps fort], però aquells que són saltats han de caure en 

cadència. D’aquesta manera, el mouvement s’ha de fer abans”290 

 

 

Pas sauté291 

“Saltar, és quan [el ballarí] s’eleva en l’aire”292 

El signe pel salt –elevació en l’aire- són dues línies petites en línia recta i paral·leles 

entre elles. 

Un salt es feia flexionant els genolls seguit d’una elevació en l’aire. Quan es 

retornava al terra, la punta del peu (o [demi] pointe) era el primer que tocava el terra, i 

després es baixava el taló, que continuava cap a un altre plié  per esmorteir el salt. 

Els salts no eren gaire alts, especialment quan els feien les dones.  

Hi ha cinc possibilitats de salts possibles. Rameau es refereix a la majoria d’aquests cinc 

tipus de salts simplement com a salts, a excepció del jetté. Fins i tot actualment, no hi ha una 

terminologia universal acceptada per cadascun dels cinc tipus, però la utilitzada de manera 

més comuna és la següent: 

 

                                                             
288 Ibid., pàg. 14. 
289 TOMLINSON, Kellom (1735): The art of dancing. Londres: Printed for the author, pàg. 27: ...one Sink and 
Rise, which is what we call a Movement. 
290 RAMEAU, Pierre (1725): Le maître à danser. Paris: Chez Rollin Fils, pàg. 97: La Cadance s’exprime de deux 

manieres en dansant, sçavoir les pas qui ne sont que pliez & élevez sont relevez en cadence, mais ceux qui sont sautez doivent 

tomber en cadance. Ainsi les mouvements doivent toûjours la prevenir. 
291 FEUILLET, Raoul-Anger (1700): Choréographie ou l’Art de décrire la danse. Paris, chez l’auteur et chez Michel 
Brunet. Edició de 2004. Bologna: Arnaldo Forni Editore, pàg. 11. 
292 Ibid., pàg. 2: Sauté, est lorsqu’on s’éleve en l’air. 
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1. Jetté 293: salt d’un peu cap a l’altre peu. 

Les dues cames es flexionen mentre la cama que fa el pas es col·loca en 

primera posició, després el peu esquerre salta i s’aterra sobre el peu dret. En la 

seva explicació, Feuillet (però no Weaver) col·loca els signes junts a mig del 

símbol del pas. Aquesta sembla una manera més apropiada per descriure aquest 

moviment, però no es fa servir gaire sovint per cap notador, incloent ell 

mateix.  

 

 

2. Assemblé: salt d’un peu cap a dos peus. 

Feuillet el considera molt proper al jetté, un salt cap a un peu: 

Rameau explica que seria millor si el símbol del pas tingués una forma curva, ja 

que la cama es mou en aquesta direcció cap enfora durant el salt. 

 

 

 

 

 

3. Sissonne: salt de dos peus cap a un peu. 

El pas de sissonne és el nom d’un pas compost que conté dos salts. Cada un 

d’aquests  

és un salt dels dos peus cap a només un d’ells. 

 

 

 

 

4. Sauter à cloche pied: salts d’un peu cap el mateix peu294 

Un salt s’escriu sobre un símbol de pas quan la cama que fa el pas es mou des d’una posició 

dels peus cap a una altra: 

 

                                                             
293Sauté et retombé sur la jambe qui marche. (FEUILLET, Raoul-Anger (1700): Choréographie ou l’Art de décrire la 

danse. Paris, chez l’auteur et chez Michel Brunet. Edició de 2004. Bologna: Arnaldo Forni Editore, pàg. 15). 

  
294 Sauté et retombé sur l’autre jambe que celle qui marche. (FEUILLET, Raoul-Anger (1700): Choréographie ou l’Art de 
décrire la danse. Paris, chez l’auteur et chez Michel Brunet. Edició de 2004. Bologna: Arnaldo Forni Editore, 
pàg. 15). 
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5. Dos peus cap a dos peus 

No hi ha cap terme específic per a aquest salt. Quan es salta sense canviar de posició dels 

peus no hi ha cap necessitat de mostrar la posició per aterrar. 

 

 

Pas glissé 295 

“Glissé, és quan el peu que fa el pas llisca pel terra”296. 

 El signe per fer lliscar el peu és una petita línia recta amb una altra 

perpendicular en el seu extrem (en forma de lletra T inclinada). Es posa sempre 

a la meitat del símbol del pas per indicar que el taló del peu ha de lliscar 

delicadament sobre la superfície del terra. El peu que llisca no aguanta mai el pes 

del cos mentre es fa l’acció. 

Si un pas s’havia de fer lliscat, denotava que aquell pas tenia un caràcter lent i 

sostingut. La punta del peu lliscava suaument sobre el terra, sense subjectar el pes, seguint 

el camí per a col·locar-se en una de les cinc posicions dels peus cap a on es transferia el 

pes. 

 

 

Pas tombé 297 

“Tombé, és quan el cos està fora del seu equilibri, i que es deixa caure pel seu propi pes”298. 

 El signe per fer caure el pes del cos cap a un dels dos peus 

és una línia recta que forma un angle recta amb una altre 

línia, que apunta cap el pe sobre el que caurà el pes del 

cos. Es posa sempre a la meitat del símbol del pas. 

En els passos de caiguda, les accions que comprenen els mouvement s’invertien, de manera 

que l’elevació es feia abans que el doblegament. La caiguda es provocava mitjançant un 

lleuger moviment de torsió del cos, que resultava en una aparent pèrdua d’equilibri que 

només es podia recuperar durant el pas següent a la caiguda. 

 

                                                             
295 FEUILLET, Raoul-Anger (1700): Choréographie ou l’Art de décrire la danse. Paris, chez l’auteur et chez Michel 

Brunet. Edició de 2004. Bologna: Arnaldo Forni Editore, pàg. 11.  
296 Ibid., pàg.2: Glissé, est quand le pied en marchant glisse à terre. 
297 Ibid., pàg. 11. 
298 Ibid., pàg. 2: Tombé, est lorsque le corps est hors de son équilibre, & qu’il tombe par son proper poids. 
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Tourné 299 

“Tourné, és quan es gira cap a un costat o cap a l’altre”300 

 

 Un gir es representa amb un petit cercle o part de cercle que es llegeix des del punt 

més proper o més en contacte amb la línia del símbol en el que estigui inclòs. En un 

gir complert, un punt indica des de quin costat del símbol s’ha de llegir el signe del 

gir.  

 

En la belle danse es poden fer quarts de volta, mitges voltes, tres quarts de volta o voltes 

complertes. Això està indicat en el signe del gir, és a dir, es dibuixarà un quart de cercle, 

mig cercle, tres quarts de cercle o un cercle sencer respectivament. 

 

Hi havia dos tipus de girs: un es feia simplement amb el propòsit de canviar de direcció en 

l’espai durant una unitat de passos; l’altre, la pirouette, es feia només per qüestions estètiques 

i per mostrar el virtuosisme i l’habilitat del ballarí, sense cap altre raó pràctica. Les danses 

tant de saló com de teatre contenen pirouettes que es podien fer amb els dos peus, 

normalment girant només un quart o mitja volta. Però algunes danses teatrals, especialment 

aquelles pensades pels homes, contenien girs que es feien només sobre un dels peus, o 

durant un salt en l’aire, normalment completant un gir sencer, o a vegades dos. 

 

 

Ouvertures de jambes 

“L’obertura de la cama és una acció que fa la cama per mostrar l’agilitat que s’ha de tenir tot conservant el cos 

en el seu equilibri, mentre el ballarí es sosté sobre l’altre [cama]...”301 

 

Es cos es subjectava en una sola cama, mentre l’altre, lleugerament 

aixecada del terra, feia una figura circular des del maluc, obrint-se des del davant cap a un 

dels costats. En les danses socials, aquest gest circular es mantenia molt a prop del terra. 

 

 

                                                             
299 Ibid., pàg. 12. 
300 Ibid., pàg. 2: Tourné, est lorqu’on tourne d’un côté ou d’un autre. 
301 RAMEAU, Pierre (1725): Le maître à danser. Paris: Chez Rollin Fils, pàg. 187: L’ouverture de jambe, est une 
action, que la jambe fait pour montrer l’agilité qu’il faut avoir en conservant le corps dans son équilibre, pendant qu’on se tient 
sur l’autre... 



197 
 

Rond de Jambe 302 

 

És una acció circular de la part inferior de la cama. Rarament es feia servir en 

danses socials. 

 

 

 

 

Pas battus303 o Battements  

Molts passos estan ornamentats amb petits moviments batuts que es fan amb la cama que 

fa el pas sobre la cama que suporta el pes del cos. La línia del símbol del pas mostra la 

direcció que pren el batut en relació amb l’altra cama i la posició dels peus. 

Aquest terme sembla haver tingut dos significats. Normalment, s’anomena pas battu a aquell 

pas en el qual el cos es suportava per una de les cames, mentre l’altre, ben estirada, s’obria i 

es tornava a tancar tant en la part davantera com posterior o lateral de la cama que quedava 

en el terra.  

 

I rebia el nom de battement, als petits moviments d’una cama al voltant o contra 

la cama que mantenia el pes del cos seguint un patró rítmic, a mode d’ornament. 

La terminologia dels battements no és consistent, però si que té un entorn teòric. 

Els batuts es fan: 

 

- Dessus: un batut en el qual el peu passa des de darrera cap endavant, i torna darrera. 

- Dessous: el contrari de l’anterior. 

- Devant: el peu comença cap endavant en una posició oberta, i torna a la posició 

inicial. 

- Derrière: el contrari de l’anterior. 

 

 

 

                                                             
302 FEUILLET, Raoul-Anger (1700): Choréographie ou l’Art de décrire la danse. Paris, chez l’auteur et chez Michel 

Brunet. Edició de 2004. Bologna: Arnaldo Forni Editore, pàg. 54. Aquest pas en troba amb la taula 

d’exemples de pas Coupés.  
303 Ibid., pàg. 45. 
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Pas cabriolle 304 

“Cabriole, és quan mentre es salta, les cames baten una contra l’altra”.305 

 

El signe per a la Cabriolle són tres línies curtes i rectes. S’afegeix una línia al símbol 

del salt quan s’afegeix un batut al salt. 

Durant un salt, les cames es podien apropar l’una a l’altra en un battement que es 

dirigia des del maluc. Aquesta acció s’utilitzava generalment com un embelliment o 

ornament d’un salt simple. És un pas que gairebé només es troba en danses teatrals. 

 

 

Le Pied en l’Air306 

Per mostrar que el peu no s’ha de posar sobre el terra, sinó que s’ha de mantenir 

una mica aixecat en l’aire, es dibuixa una línia que creua el símbol del pas. Aquest 

signe es pot posar a la meitat o al final del símbol; quan la línia està al final del 

símbol, el peu s’ha de mantenir en l’aire un cop fet el pas. 

Aquesta línia creuada a la meitat del símbol es fa servir quan una acció particular 

està en progrés durant una altra acció (el suport), i sobre el peu contrari al que aguanta el 

pes del cos. Un cop l’acció està completada, el pes es transfereix sobre el peu qeue apareix 

escrit en la notació. 

 

Pas pointé307 

Es posa un punt al costat de la punta de la representació del peu per indicar que 

només la punta s’ha de posar sobre el terra, no el peu sencer. El pes es manté 

completament sobre l’altre peu. Rameau, en el seu tractat, utilitza un tick (v) en 

comptes d’un punt. 

El peu pot estar en contacte amb el terra quan suporta el pes del cos o quan es posa sobre 

la superfície del terra, però sense aguantar el pes. La punta del peu, el taló, o tota la planta 

del peu poden tocar el terra. En aquest cas, les parts del peu que han de tocar el terra, sense 

                                                             
304 FEUILLET, Raoul-Anger (1700): Choréographie ou l’Art de décrire la danse. Paris, chez l’auteur et chez Michel 
Brunet. Edició de 2004. Bologna: Arnaldo Forni Editore, pàg. 11. 
305 Ibid., pàg. 2: Cabriolle, est quand en sautant, les jambes batent l’une contre l’autre. 
306 Ibid., pàg. 12. 
307 Ibid., pàg. 12: Poser la Pointe du Pied sans que le Corps y soit porté. 
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posar-hi el pes del cos, s’indiquen amb un punt col·locat de manera apropiada al costat dels 

símbols i signes. 

 

 

Símbols de moviment sobre els signes dels peus 308 

Tots els signes es poden utilitzar sobre els símbols de posició dels peus, excepte els de 

lliscar (glissé) i deixar-se caure (tombé), ja que són accions que es fan mentre el peu es mou 

des d’una posició a una altra. Quan més d’un signe es posa en un símbol de posició dels 

peus, el que estigui més a prop de la representació del taló (la rodona) es llegeix primer, i 

s’executa també en primer lloc. 

 

Els tres estadis del pas309 

 

 

Els tres estadis del pas. 

 

Amb el propòsit de posar els signes adequadament sobre els símbols que representen els 

passos, aquests es divideixen virtualment en tres seccions. Feuillet distingeix entre “le 

commencement, le milieu et la fin du Pas”. Llavors, la col·locació d’aquests signes per 

indicar accions complementàries als passos en un dels tres estadis del pas, indica la relació 

de l’acció amb el pas, i en quin moment del pas s’ha de fer tal acció: 

 

 

 

                                                             
308 Ibid., pàg. 21: Comme les Positions Peuvent avoir aussi les mêmes Signes que les Pas. 
309 Ibid., pàg. 13: Pour Poser les Signes en Leurs Lieux et Places. 
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1. L’acció té lloc abans de fer el pas; és a dir, abans que la cama que farà 

el pas abandoni la posició d’inici. 

 

2. L’acció es fa durant el pas; és a dir, mentre la cama es mou des de la 

posició d’inici fins a la de finalització. 

 

3. Després del pas; quan la cama que ha fet el pas ja s’ha deixat de 

moure, havent arribat a la posició final. 

 

Ja que el símbol del pas representa la cama en moviment, els signes que es posen en les 

dues primeres seccions o estadis representen les accions que s’han de fet mentre el cos està 

suportat per l’altra cama.  Els signes de Plié i l’Élevé fan referència a les dues cames, a no ser 

que només estigui notada una sola cama. 

En l’exemple anterior, la cama dreta, la que es mou, està notada amb signes de plié i élevé. 

Només amb l’élevé del tercer exemple la cama dreta és la que suporta el pes, el pes s’ha 

transferit a ella. En els tres exemples, les dues cames farien les accions de plié i élevé notades 

en els signes. La convenció dels signes de flexionar els genolls i estirar les cames en mitja 

punta s’aplica a les dues cames, encara que només estigui dibuixada una de les cames. 

Aquesta convenció també s’aplica en els salts, o posar-se sobre mitja punta. 

 

    
 

Pas amb plié al 

començament 

del pas 

Pas amb plié al 

mig del pas 

Pas amb plié al 

final del pas 

Pas amb plié i 

élevé al principi 

del pas 

Pas amb plié al 

principi i élevé al 

final 
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5.4. PASSOS I COMPASSOS 

Abans d’explicar en els punts següents els diferents passos (simples i compostos) que 

formen el vocabulari de la belle danse, és necessari, per a una millor comprensió posterior, 

mencionar primer una sèrie de consideracions sobre el ritme dels passos i  la seva 

col·locació sobre els diferents compassos mètrics musicals.  

La temporització dels passos i la seva adaptació als diferents compassos no és una ciència 

exacta. Hi ha diferents maneres per saber com es poden combinar les diferents unitats de 

passos. En primer lloc, a través de les descripcions que es troben en els tractats que han 

arribat fins els nostres dies; en segon lloc,en el tractat sobre la Cadence de Feuillet310, i en la 

seva traducció de Weaver, es parla de la temporització dels passos; i en tercer lloc, per la 

liaison que es dibuixa juntament amb les unitats de passos. 

 

La Cadence 

 

Tis is not enough that ev’ry Stander-by 

No glaring Errors in your Steps can ‘spy; 

The Dance and Musick must so nicely meet, 

Each Note must seem an Eccho to your Feet: 

A nameless Grace must in each Movement dwell, 

Which Words can ne’er express, no Precepts tell;... 

 

Soame Jenyns, The Art of Dancing, a Poem (1729) 311 

 

La Cadence és una qualitat molt important en la música barroca, especialment en la belle 

danse. S’ha traduït com “swing”312, però, de fet, conté varis conceptes: inclou ritme, però 

també un aspecte de identitat rítmica. A més del tempo, la cadence és la qualitat del ritme que 

distingeix, per exemple, una sarabanda d’un menuet. La cadence també es refereix al moviment 

entre les pulsacions, que és particularment crucial en la música per dansa. Pràcticament tots 

els autors parlen de la Cadence com una de les eines essencials per a poder executar una 

dansa qualsevol correctament: 

                                                             
310 FEUILLET (1704): “Traité de la Cadance” a Recüeil de Dances de Mr. Pécour. Paris: Chez le Sieur Feuillet. 
311 JENYNS, Soame (1729): The Art of Dancing, a Poem. Londres: W.P. and Roberts, pàg. 32. 
312 LITTLE, Meredith Ellis (1975): “The Contribution of Dance Steps to Musical Analysis and Performance: 

La Bourgogne”, a Journal of the American Musicological Society 28, nº1, pàg. 118. 
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“Cadence, és el coneixement dels diferents compassos, i dels llocs que 

s’han de marcar més en les melodies”313 

“Cadence, és la que fa l’ànima de la dansa...”314 

 

El terme Cadence cobria l’ordre i l’esperit tant de la música com de la dansa, tant en un sentit 

específic com general. Bàsicament, es referia a conèixer la mètrica d’una peça (és a dir, el 

número de pulsacions en cada compàs), i ser capaç de tocar i ballar seguint aquesta 

pulsació: pel músic això significava tocar la música a tempo (segons una certa velocitat, 

també) de manera simpàtica a la dansa i mantenir aquesta velocitat al llarg de tota la peça; 

pel ballarí, es traduïa en mantenir-se a tempo amb la música. Els músics feien que el compàs 

fos clar marcant les pulsacions més fortes, o més rellevants, d’un compàs; i els ballarins, 

definint el mouvement inicial de cada unitat de passos. 

En un sentit més profund del terme cadence, s’hi pot trobar l’esperit, la fluïdesa rítmica que 

donava vida a la música i a la dansa, les nuances i subtileses de l’articulació, les textures 

dinàmiques dels moviments que creaven el caràcter de cada peça. 

Els autors parlen de dos tipus de cadence: la Vraye Cadence i la Fausse Cadence. En un compàs 

amb vraye cadence, els accents rítmics aportats pel mouvement inicial en una unitat de passos es 

feia en la primera pulsació. Els accents rítmics en la dansa i la música, per tant, coincidien. 

En la majoria dels tipus de dansa, aquesta era la relació bàsica entre la unitat de passos i el 

compàs musical. Pel ballarí, la correlació rítmica entre els passos o la música fluïa de 

manera simpàtica. En un compàs amb fausse cadence, els accents rítmics en la música i en la 

dansa no coincidien. En les danses ques estan estructurades d’aquesta manera, es requeria 

un major esforç intel·lectual per part del dansaire en la relació entre la música i la dansa. 

Si es pren la cadence en relació amb el sentit del ritme, aquest és un do que fa distinctives les 

interpretacions dels músics i els ballarins que el posseeixen. Aquesta qualitat innata  i 

instintiva està descrita en la següent definició de cadence: 

“La CADENCE és una qualitat de la bona música, que dóna a aquells 

que l’escolten, un sentit del compàs, de manera que poden notar-lo, i 

                                                             
313 FEUILLET, Raoul-Anger (1700): Choréographie ou l’Art de décrire la danse. Paris, chez l’auteur et chez Michel 

Brunet. Edició de 2004. Bologna: Arnaldo Forni Editore, pàg. 2: Cadence, est la connoissance des differentes mesures, 

& des endtoits [endroits] qui marquent les plus dans les Airs.  
314 RAMEAU, Pierre (1725): Le maître à danser. Paris: Chez Rollin Fils, pàg. 96: Cadance, qui fait l’ame de la 
danse... 
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percebre’l de manera justa, sense reflexar-s’hi, com si es fes a través de 

l’instint. Aquesta qualitat és un requisit essencial en les melodies per a 

dansa...”315 

 

Quan ambdós, el músic i el ballarí, tenen aquesta qualitat, les arts de la música i la dansa 

estan veritablement unides, com diu Tomlinson: 

“...l’Efecte natural de la bona Dansa ornamentada amb totes les seves 

Belleses, es produeix quan la Música sembla inspirar la Dansa, i 

viceversa; i la concurrència d’ambdós és molt necessària per agradar a 

aquells que l’observen.”316 

 

Aquest era l’ideal, però Tomlinson revela que llavors, tal com succeeix ara, molt músics no 

tenien un sentit de la velocitat gaire assentat, i que molt ballarins no paraven prou atenció a 

la música. Tomlinson es mostra irritat amb aquest tipus de ballarins: 

“...pot ser útil a aquells que tenen oïdes indiferents...escoltar la melodia, i 

així es pot saber el temps en el qual s’ha d’interpretar la dansa,[...] els 

músics poques vegades s’equivoquen portant el temps de la melodia que 

estan tocant, o almenys no ho haurien de fer, perquè la pulsació o 

contacte de la punta del peu sobre el terra és visible i també ho són 

algunes senyals dels ballarins quan comencen”317 

 

Però la paraula cadence  també es feia servir durant el segle XVII com a sinònim de compàs. 

La cadence d’un pas és la seva concordança amb el compàs musical318.  Un compàs de dansa 

                                                             
315 ROUSSEAU, Jean-Jacques (1770): A complete dictionary of music: consistint of a copious explanation of all words 

necessary to a true knowledge and understanding of music. Traduït per Wiliam Waring. Londres: J. Murray, pàg. 49: The 

CADENCE, Is a quality of good music, which gives to those who listen to it, a lively feeling of the measure, so that they remark 

it, and perceive it fall justly, without reflecting on it, as it were thro’instinct. This quality is particularly requisite in the airs for 

dancing... 
316 TOMLINSON, Kellom (1735): The art of dancing. Londres: Printed for the author, pàg. 151: ...the natural 
Effect of good Dancing adorn’d with all its Beauties, is that the Music seems to inspire the Dancing, and the latter the former; 
and the Concurrence of both is so requisite to charm those who behold them. 
317 TOMLINSON, Kellom (1735): The art of dancing. Londres: Printed for the author, pàg. 150: ...it may be of 

Service to such as have but indifferent Ears...to hearken to the Tune, that they may know the Time in which the Dance is to be 

perform’d, [...] the Music rarely fail of beating Time to the Tune they are playing, or at least ought not, because hearing the 

beating or striking of the Toe or Heel against the Floor are visible and certain Marks of the Dancers commencing. 
318 RAMEAU (1725): Abrégé de la nouvelle methode. Paris: Chez l’auteur, pàgs. 103-111; TOMLINSON, Kellom 

(1735): The art of dancing. Londres: Printed for the author, pàgs. 14-152; FEUILLET, Raoul-Anger (1700): 
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constituïa diversos números de passos simples i accions combinades que formaven una 

unitat. En la majoria de les danses, una d’aquestes unitats de passos equivalia a un compàs 

musical en mètrica binària o ternària. En temps quaternari, dues unitats de passos equivalen 

a un compàs de música; la música és anotada com a temps binari o doble, però s’interpreta 

més lentament. Feuillet encara afegeix:  “En les melodies a dos temps i a tres temps, es 

posa un pas a cada compàs, i en el compàs de quatre temps, se n’hi posen dos”319. 

Evidentment s’ha d’entendre per pas, un pas composé. Però Feuillet es contradiu d’aquesta 

afirmació en algunes de les danses notades.  

 

Tot i que els termes “Cadence” i “Temps”320, es feien servir de manera sinònima, com a 

mínim pel que fa a la mètrica, els teòrics musicals també atribuïen a Cadence una qualitat i 

esperit a l’hora de ballar. Gairebé totes les unitats de passos es poden adaptar rítmicament 

per utilitzar-les en els diferents tipus de danses. Malauradament, la coreografia no aporta la 

relació precisa que hi ha entre els passos simples o els mouvements amb la música. 

Coneixedors d’aquesta deficiència, Feuillet i Rameau donen unes taules que relacionen les 

unitats de passos amb la música a través de números, i quan aquests es combinen amb les 

descripcions de Rameau i Tomlinson, es pot obtenir una imatge prou clara dels valors 

temporals dels passos tant en els compassos binaris com ternaris. 

 

El primer pas simple en un compàs ha de culminar amb la caiguda amb la transferència de 

pes. Per tant, el moviment del peu que fa el pas des de la posició inicial amb qualsevol acció 

que l’acompanyi s’ha de fer en el levare del compàs musical següent. Això vol dir que en la 

coreografia, la primera acció (o accions) del primer símbol del pas en un compàs no es 

relaciona amb la primera pulsació del compàs, tal i com podria semblar, sinó amb el levare 

del següent compàs. Rameau diu al respecte 

                                                                                                                                                                                   
Choréographie ou l’Art de décrire la danse. Paris, chez l’auteur et chez Michel Brunet. Edició de 2004. Bologna: 

Arnaldo Forni Editore, pàgs. 2, 87-91; TAUBERT,  Gottfried (1717): Der Rechtschaffener Tantzmeister. Leipzig: 

Friedrich Lanckischens Erben, pàgs. 496-7, 520-59. 
319 De la Mesure ou Cadence (FEUILLET, Raoul-Anger (1700): Choréographie ou l’Art de décrire la danse. Paris, chez 

l’auteur et chez Michel Brunet. Edició de 2004. Bologna: Arnaldo Forni Editore, pàg. 87): Dans les Airs à deux 

temps et à trois temps, on met un Pas por chaque Mesure, et dans la Mesure à quatre temps on en met deux. 
320 “Tems” o “time” es fa servir pels mestres de dansa en varis significats. El terme es pot referir a la mètrica, 

a la velocitat, a la primera pulsació de cada compàs, a qualsevol de les pulsacions d’un compàs, o a un compàs 

sencer en la seva totalitat. En els passos, es refereix a un mouvement sense cap canvi de pes que es fa per marcar 

el “Temps” o primera pulsació en un compàs. 
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“[el plié] s’ha de fer de manera conscient, l’elevació en cadence i aguantar-lo 

sostingut amb gràcia. Quan dic que s’ha de fer el plié de manera 

conscient, vull dir que s’ha de flexionar al final del compàs per fer 

l’elevació al mateix moment que es bat el compàs [següent], el que 

s’anomena en la dansa: cadence”321. 

 

Després de la flexió, la següent elevació o aterratge des del salt marcarà la primera pulsació 

del següent compàs: 

“La primera nota o començament d’un compàs és el temps o senyal que 

el ballarí ha de batre; [...] tan si es fa amb una elevació sobre la punta dels 

peus, un salt, o qualsevol altre pas, no importa, el que s’ha d’observar és 

que l’elevació d’una flexió concideixi amb el temps de la dansa”322 

 

Sense la utilització de barres de compàs, els símbols dels passos es solaparien 

contínuament, i tots els signes sobre ells es col·locarien acuradament en relació al temps i 

als passos.  

Feuillet utilitza pauses en relació als passos simples, fins i tot quan els mouvements estan 

afegits, ja que aquestes pauses són una de les poques maneres per establir la mètrica d’una 

dansa en la coreografia. 

 

En el vocabulari de dansa que descriu Rameau, hi ha dinou unitats de passos bàsiques. Una 

unitat de passos (segons el terme de l’autor) és qualsevol combinació de passos simples o 

altres accions que s’agrupen per equivaldre a un compàs musical.  Gairebé totes les unitats 

es poden ballant tant sobre una mètrica binària o ternària i es poden utilitzar de manera 

apropiada en les diferents tipologies de danses. 

 

 

                                                             
321 RAMEAU, Pierre (1725): Le maître à danser. Paris: Chez Rollin Fils, pàg. 134: Il doit être plié à propos, élevé en 

cadence & soûtenu gracieusement. Je dis qu’il faut le plier à propos, c’est qu’il faut que vous pliez sur la fin de la mesure  pour 

vous lever, lorsque l’on frappe la mesure, ce qui se nomme en terme de danse cadence. 
322 TOMLINSON, Kellom (1735): The art of dancing. Londres: Printed for the author, pàg. 146:  The first Note or 
Beginning of a Bar is the Time or Mark the Dancer must hit;...whether it be done by a Rise upon the Toe, a Hop, or any other 
Step, it matters not, in that it is to be observed, the Rise from a Sink beats Time in Dancing. 
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Unitats de passos i com es relacionen amb el compàs musical 

Temps: equivalen a un compàs (o mig en compàs 

quaternari) 

Temps de Courante  

Pirouette 

Pas composés: equivalen a un compàs (o mig en 

compàs quaternari) 

Pas coupé 

Glissades: dos coupés combinats per implir un 

compàs 

Pas de bourrée o fleuret 

Contretemps de gavotte 

Contretemps de Chaconne 

Contretemps ballonné 

Pas de sissonne 

Jetés i Chassés (combinant sempre dos o tres per 

omplir un compàs) 

Pas tombé 

Pas de Courante: utilitzat només en courantes 

Pas composés: equivalen a dos compassos musicals (o 

només un en compàs quaternari) 

Pas de Rigaudon: només en compàs binari 

Pas échappé 

Pas de gaillarde 

Pas balancé 

Pas de menuet i Contretemps de Menuet: (només utilitzat 

en menuets i passepieds) 

Pas de puntuació: equival a la primera pulsació d’un 

compàs 

Pas Assemblé 

 

 

En teoria, gairebé totes les unitats de passos comencen amb una flexió i acaben amb els 

genolls rectes o estirats. En la pràctica, el final d’una unitat condueix i flueix cap a la flexió 

de la següent, cap a la caiguda del compàs. Rameau remarca la importància d’una flexió 

suficientment profunda: 

 “Pel que fa als pliés, s’han de fer sempre ben marcats, sobretot en els 

començaments, perquè fan que la dansa sigui més agradable; pel contrari, 

si no estan marcats prou forts, fan que no es puguin distingir bé els 

passos, llavors la dansa esdevé seca i sense cap mena d’ornament” 
323. 

 

                                                             
323 RAMEAU (1725): Abrégé de la nouvelle methode. Paris: Chez l’auteur, pàg. 173: Mais quant aux pliez il les faut 

toûjours bien marquer, surtout dans les commencemens en ce qu’ils rendent une danse plus agréable, au lieu que quand ils ne sont 

pas si fort marquez qu’à peine peut-on distinguer les pas, ils font paroître une danse seche, & qui n’a aucun agrément. 
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Feuillet tracta dues vegades la notació rítmica: el 1700, en el seu tractat anomenat 

Chorégraphie, on hi dedica tot un capítol (De la Mesure ou Cadence); i el 1704, amb la publicació 

de les Entrées de ballet de Pécour, on col·loca al principi de l’obra un nou Traité de la Cadence, 

subtitulat Moyen pour trouver facilement la Cadence de chaque pas.  

Per exemplificar aquestes diferents adaptacions, Feuillet inclou en el seu tractat de 1700, 

Chorégraphie, una mateixa seqüència de vuit unitats de passos amb quatre melodies diferents 

adaptada a diferents compassos i temporitzacions324. Per ajudar a la comprensió, Feuillet ha 

afegit una sèrie de números que es corresponen amb els compassos. 

 

FEUILLET, Raoul-Anger (1700): Choréographie ou l’Art de décrire la danse. Paris, chez l’auteur et chez Michel 

Brunet. Edició de 2004. Bologna: Arnaldo Forni Editore, pàg. 88. 

                                                             
324 FEUILLET, Raoul-Anger (1700): Choréographie ou l’Art de décrire la danse. Paris, chez l’auteur et chez Michel 
Brunet. Edició de 2004. Bologna: Arnaldo Forni Editore, pàg. 88. 
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Passos i compassos. 

 

La primera melodia, en un compàs binari, pertany a l’òpera Amadis (1684) de Jean-Baptiste 

Lully . La segona melodia és la corresponent a les conegudes Folies d’Espagne, en compàs 

ternari. En aquests dos exemples, cada unitat de passos equival a un compàs musical. 

Els següents dos exemples es tracten de la melodia en compàs 4/4 de l’”Entrée d’Apolon” 

de l’òpera Le Triomphe de l’Amour (1681) també de Lully, i d’una adaptació a una melodia de 

Loure en un compàs 6/4. En aquests dos cassos la temporització de les unitats de passos és 

diferent, ja que s’hi inclouen dues unitats de passos a cada compàs musical. 

 

La seqüència de passos, en canvi, es manté igual en els quatre exemples: 

1. Pas grave o temps de courant 

2. Pas coupé 

3. Pas de bourrée à côté 

4. Contretemps de gavotte 

5. Pas de bourré ouvert ou en présence 

6. Pas coupé en arrière 

7. Contretemps de gavotte en arrière pointé 

8. Pas de bourrée 

 

 

La liaison i els silencis: Símbols en la notació per indicar la mètrica dels passos 

En la notació de la dansa, els símbols dels passos estan relacionats amb les pulsacions en els 

compassos. En els pas composés, la línia de liaison que ajunta els passos simples es fa servir 

per explicar els seus valors relatius en el temps.  
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Hi ha tres tipus de liaison : 

 

Simple 

Quan la línia, o liaison, que uneix els diferents passos 

simples que formen un pas composé és simple, significa 

que tots els passos tenen el mateix valor i la mateixa 

durada, és a dir, són iguals. 

Rítmicament, el pas es podria transcriure de la següent 

manera:  

 

 

 

Incomplerta 

Quan la liaison no uneix completament els dos passos, 

indica que el pas que no queda connectat té el doble 

de valor que el primer. Per tant, el ritme del pas seria:  

  

No tots els notadors, incloent Feuillet, utilitzen 

aquesta provisió. 

 

 

 

 

 

Doble 

Quan la liaison és doble, significa que els passos que 

estan units per aquesta doble línia tenen la meitat del 

valor que la resta, és a dir, es fan al doble de velocitat. 

Pel que fa al ritme, s’interpretaria de la següent 

manera: 
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Aquestes utilitzacions de la línia de liaison són les úniques indicacions de valors temporals 

en la coreografia, a part dels silencis o pauses que, com els símbols dels passos, no es 

relacionen directament amb valors de notes sinó amb les pulsacions d’un compàs325. 

D’una part, les regles enunciades per Feuillet són insuficients; d’altre part, en les danses 

notades, aquestes regles mai s’apliquen de manera rigorosa, ni per Feuillet ni els altres 

notadors. Per tant, la qüestió és capital, ja que cap manera de desxifrar les danses és 

possible en tant que els aspectes rítmics no estan clars. De la mateixa manera que succeeix 

amb la notació musical, hi ha un marge ampli per a la interpretació que només la pràctica  

in situ pot resoldre. 

 

 

5.5. PAS SIMPLE O BÀSIC 

“Anomeno Pas simple quan un pas està sol....”326 

 Un pas es considera la transferència de pes d’un peu o cama a l’altra.  

Bàsicament, les danses es composaven de grups de passos simples, coneguts 

com pas composés. En primer pas simple de cada grup se li donava un accent per 

una acció dels genolls i caderes conegut com mouvement.  

 

La dansa de cort utilitzava uns vint passos bàsics i molts d’aquests es podien ballar en 

qualsevol direcció, en qualsevol tipus de música , ràpida o lenta, i el una mètrica binària o 

ternària.  

Segons la classificació que fa Wendy Hilton327, els passos simples es poden dividir en varis 

tipus: 

 

                                                             
325 Veure L’Abbregé à la nouvelle méthode de Rameau per a les seves modificacions dels punts negres que 
comencen els símbols dels passos amb els valors específics de les notes musicals (RAMEAU (1725): Abrégé de 
la nouvelle methode. Paris: Chez l’auteur, pàg. 23). Veure també la pàg. 25 per a les pauses. 
326 FEUILLET, Raoul-Anger (1700): Choréographie ou l’Art de décrire la danse. Paris, chez l’auteur et chez Michel 

Brunet. Edició de 2004. Bologna: Arnaldo Forni Editore, pàg. 46: J’appelle Pas simple lorsqu’un Pas est seul... 
327 HILTON, Wendy (1997): Dance and Music of Court and Theater. Selected writings of Wendy Hilton. Hillsdale, 

Nova York: Pendragon Press, pàg. 164. 
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Passos simples sense mouvements utilitzats en 

Temps i Pas composés 

- Pas marché sur la pointe du pied 

- Pas glissé 

Passos simples amb mouvements utilitzats en 

pas composés 

- Demi-coupé 

- Demi-jetté 

- Jetté 

 

 

Passos simples sense mouvements utilitzats en Temps i Pas Composés 

Pas Marché sur la Pointe du Pied 328 

 
Passos simples: pas marché sur la pointé du pied. 

 

Aquest pas consta simplement de transferències del pes d’un peu a l’altre. Es feia 

servir principalment per a canvis de posició durant les coreografies, amb 

desplaçaments curts. 

 

 

 

Pas glissé 329 

 
Passos simples: pas glissé. 

 

La particularitat d’aquest pas és que el peu que es mou, o que canvia de posició en 

el pas i que passarà a suportar el pes del cos, fa el desplaçament tocant en tot 

moment la superfície del terra, fent-hi lliscar la punta del peu fins a la nova posició. 

 

 

                                                             
328 RAMEAU, Pierre (1725): Le maître à danser. Paris: Chez Rollin Fils, pàg. 76. 
329 Ibid., pàg. 71. 
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Le Demi-coupé 330 

 
Passos simples: Demi-coupé. 

 

 Aquest pas es caracteritza er una presa 

de suport i dos signes: el plié i l’élevé. Els 

llocs que ocupen els signes indiquen que 

el plié es fa en el passatge de la cama 

lliure en primera posició i que l’élevé (que 

implica les dues cames) només intervé 

en el moment del canvi de pes. 

El demi-coupé rarament es fa servir tot sol; pel contrari constitueix el primer moviment  d’un 

gran número de passos compostos, com els coupés, el pas de bourrée, fleurets, pas de menuet, etc. 

D’aquesta manera, apareix en totes les danses i es pot considerar com un dels elements clau 

en l’estil de l’època. 

Rameau subratlla la importància del demi-coupé. Gairebé totes les unitats de passos utilitzades 

amb més freqüència comencen amb un. A Le Maître à Danser, Rameau dóna una descripció 

molt clara del demi-coupé: 

 “Com que no es pot fer cap pas flexionat sense un moviment de genoll, 

i que normalment els passos compostos de diversos passos es comencen 

amb un demi-coupé, ja sigui amb el peu dret o amb l’esquerre, no importa 

ja que es fa tant amb un peu com amb l’altre; però jo prenc aquí el peu 

dret, s’ha de tenir l’esquerre davant a la quarta posició i el cos suportat 

sobre aquest, tal i com està representat en aquesta primera figura que té 

el cos posat endavant, el peu dret a punt pel moviment, ja que només té 

la punta del peu recolzada al terra. 

Aixi, per començar el demi-coupé es posa el peu dret contra l’esquerre en la 

primera posició, i es flexionen els dos genolls, estant el pes del cos 

sempre posat sobre el peu esquerre, de la manera com està representat 

en aquesta segona figura, que té els dos peus un al costat de l’altre, però 

el pes del cos col·locat sobre l’esquerre [...], els dos genolls estan 

flexionats i girats cap enfora amb la cintura recta i el cap ben dret cap 

enrere. 

                                                             
330 Idem. 
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D’aquí es passa, estant en plié, el peu dret cap endavant sense elevació, a 

la quarta posició, com mostra aquesta tercera figura, i al mateix temps 

s’hi posa el pes del cos mentre s’eleva la punta del peu dret”.331 

 

El demi-coupé pot acabar de dues maneres: 

1. Quan ve seguit per un altre mouvement, acaba amb un apropament del taló al terra 

(que normalment es combina amb la següent flexió) 

2. Quan ve seguit per un pas marché, l’elevació és la conclusió. 

 

També segons Rameau, no es pot considerar el demi-coupé com una unitat de passos en ella 

mateixa ja que no equival a un compàs musical: “El demi-coupé només és una part d’un Pas 

compost; com un Coupé, un Pas de Bourée, i altres; per tant se l’anomena demi”332. En canvi, 

Tomlinson creu que un demi-coupé si és una unitat de passos, encara que no ocupi un 

compàs sencer de música: 

 “El Demi-Coupée no només és un pas simple, sinó que també és un 

Pas, ja que normalment ocupa un Compàs, sobretot en Melodies en 

compàs ternari; i es fa amb una flexió suau i lleugera dels genolls, pujant 

fins l’elevació en un moviment lent i suau; aquesta elevació, com he dit, 

es fa sobre la primera Nota del Compàs, el Pes del Cos està suportat pel 

peu que fa el Pas, durant la segona i tercera Notes del Compàs [...] La 

postura elegant del ballarí aporta molt a la Bellesa d’aquest Pas, qui, fins 

que s’acabi el Temps, ha d’esperar o descansar; pel que es fa evident que 

el Demi-Coupé, tot i que és un Pas simple, equival, en valor, a un pas 

compost qualsevol, ja comporti dos, tres, quatre o més Passos en un 

mateix compàs”333. 

                                                             
331 Ibid., pàgs. 71-3: Comme on ne peut faire aucuns pas pliez sans un mouvement du genouil, & qu’ordinairement les pas 
composez de plusieurs pas, se commencent par un demi-coupé, soit du droit ou du gauche il n’importe, puisqu’il se fait d’un pied 
comme de l’autre; mais je suppose que ce soit du droit, il faut avoir le gauche devant à la quatrième position & le corps posé 
dessus, ainsi qu’il est répresenté par cette premiere Figure qui a le corps posé en avant dessus, le droit prêt à partir, puisqu’il n’a 
que la pointe qui pose à terre. Ainsi pour commencer ce demi-coupé vous apportez le pied droit contre le gauche à la premiere 
position, & vous pliez également les deux genoux, ayant toujours le corps posé sur le pied gauche, de même qu’il est representé par 
cette deuxième Figure, qui a les deux pieds l’un près de l’autre, mais le corps posé sur le gauche [...], les deux genoux sont pliez 
également & tournez en dehors la cinture non pliée, & la tête fort en arriere. De là vous passez étant plié le pied droit devant 
vous sans vous relever, à la quatrième position, ainsi que cette troisième Figure le démontre, & dans le même temps apporter le 
corps dessus en vous élevant dessus la pointe du pied droit. 
332 RAMEAU (1725): Abrégé de la nouvelle methode. Paris: Chez l’auteur, pàg. 32: Le Demi-Coupé n’étant que la partie 
d’un Pas Composé; comme du Coupé, du Pas de Bourée, & autres; on le nomme demi. 
333 TOMLINSON, Kellom (1735): The art of dancing. Londres: Printed for the author, pàg. 29: The Half Coupee, 
which, tho’no moret han a single Step, is, however, a Step, because it generally takes up a Measure, but more especially in Tunes 
of triple Time; and it is made by a smooth and easy bending of the Knees, rising in a slow and gentle Motion from thence; which 
Rising, as I have said, is upon the first Note of the Measure, the Weight of the Body being supported by the Foot that made the 
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Des del punt de vista rítmic, és el posé (contacte del peu en moviment amb el terra) el que 

marca el primer temps (el plié es fa llavors sobre el temps precedent). 

L’ús principal del Demi-coupé és emfatitzar la primera pulsació en un compàs de música 

mitjançant una flexió dels genolls en el levare i elevar-se en mitja punta per fer un pas en la 

caiguda del compàs (o primera pulsació del compàs). Les execucions més rítmiques 

d’algunes danses depenen en la realització adequada d’aquest pas. El dansaire pot 

emfatitzar la pulsació amb una subtil pausa en la posició d’equilibri que hi ha al mig del pas. 

Gairebé tots els pas composés que no inclouen cap salt comencen amb un demi-coupé: 

“Primer de tot, s’ha de tenir en compte que el Demi-Coupé [...] 

originàriament no és res més que un Pas simple, fet amb qualsevol dels 

Peus, des d’un Lloc cap a un altre amb l’Ornament addicional d’un 

Moviment de Flexió i Elevació dels Genolls a Temps amb la Música”334. 

En el Traité de la cadence, Rameau proporciona un compte molt detallat de la relació entre els 

levares i caigudes de compàs del demi-coupé: 

 “A la primera nota es fa una elevació: és això el que mostra clarament 

que la flexió i el posar el peu dret es fa abans de que comenci el compàs, 

per estar preparat per a l’elevació en el moment en que es bat la caiguda 

del compàs”
335

. 
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Step, during the Counting of the second and third Notes of the Bar [...].The graceful Posture of the Dancer’s Standing adds not 
a little to the Beauty of this Step, who,  till the Time be expired, is to wait or rest; by which is evident, that the Half Coupee, tho’ 
a single Step, is equal, in Value, to any compound Step whatsoever, whether of two, three, four, or more Steps in Measure. 
334 Ibid., pàg. 25: It is, first of all, to be observed, that the Half Coupee...is originally nothing moree than a single Step, made 
with either Foot, from one Place to another with the additional Ornament of a Movement or Bending or Rising of the Knees in 
Time to Music. 
335 Ibid., pàg. 109: La premiere note est poser au relever: c’est ce qui fait voir clairement que le plier & passer le pied doit être 

fait avant que la mesure commence, afin d’être prêt à se relever lorsque la mesure frape. 



215 
 

Pel que fa a la utilització dels braços en aquest pas, sovint depèn en el pas precedent, però 

generalment els fa servir l’oposició en l’elevació, baixant els braços mitjançant un 

moviment circular cap endins en la següent flexió. 

 

Le Demi-jetté 

El demi-jetté és com un jetté, però amb un salt més petit, en el qual el ballarí 

pràcticament no perd el contacte amb el terra. Segons Rameau, es fa servir 

amb més freqüència que el jetté perquè l’últim pas simple d’un pas compost 

no s’ha d’accentuar. Tomlinson, en canvi, diu que l’elecció d’un o altre depèn 

del caràcter de la dansa que s’interpreti. 

Aquest pas apareix sota diferents noms: Feuillet l’anomena Jetté sans sauter ou demy coupé en 

l’Air336; Rameau utilitza demi-coupé échappé o jetté échapé en el Maître à Danser, però ja es 

refereix a ell com demi-jetté en l’Abbregé 337. 

Feuillet no proporciona un símbol clar per a aquest pas, en les coreografies apareix sota 

diverses formes que s’entenen dins el context. En canvi, Rameau va modificar el signe del 

salt per a aquest efecte: 

 

Le Jetté 338 

 
Passos simples: Jetté. 

És un pas saltat que es caracteritza 

per un sol canvi de pes i dos 

signes: el plié i el saut. Aquests dos 

signes afecten principalment a la 

cama que serveix de suport, 

absenta de notació.  El plié es fa, 

com pel demi-coupé, en el passatge 

                                                             
336 FEUILLET, Raoul-Anger (1700): Choréographie ou l’Art de décrire la danse. Paris, chez l’auteur et chez Michel 

Brunet. Edició de 2004. Bologna: Arnaldo Forni Editore, pàg.73. 
337 RAMEAU (1725): Abrégé de la nouvelle methode. Paris: Chez l’auteur, pàg. 24. 
338 RAMEAU, Pierre (1725): Le maître à danser. Paris: Chez Rollin Fils, pàg. 162. 
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de la cama lliure en primera posició. Un jetté és a vegades utilitzat com l’últim pas simple en 

un pas composé. 

Un jetté és un salt molt petit des d’un peu cap a l’altre, amb una fase de suspensió molt breu:  

 “És amb la major o menor força que es posa en l’impuls del peu que fa 

que el ballarí s’elevi: així, aquest pas depèn de l’impuls del peu per fer-lo 

amb lleugeresa”339. 

En teoria, aquest pas es fa amb una flexió (com en el demi-coupé) i un salt des de la cama que 

suporta el pes cap a la mitja punta de l’altra cama (la que fa el pas). Després d’arribar en la 

mitja punta, el taló s’abaixa immediatament cap el terra, per completar el jetté. De totes 

maneres, aquesta baixada del taló coincideix amb la flexió del següent mouvement.  

En els exemples de jettés donats per Feuillet figuren, no només els passos saltats d’un peu a 

l’altre (el més habitual), sinó també els passos saltats des d’un peu cap els dos (també 

anomenat assemblé).  

Des del punt de vista rítmic, el jetté ocupa només un temps del compàs; és la preparació del 

salt que marca el primer temps (les fases d’impuls amb el plié de suspensió en l’aire es posen 

sobre el temps precedent). 

 

 

5.6. PAS COMPOSÉ, PASSOS COMPOSTOS O UNITATS DE 

PASSOS 

 
Passos compostos / Unitats de passos. 

 

El coreògraf de danses de saló, o socials (i de danses de teatre, comparativament més 

complexes) tenia a la seva disposició un vocabulari de passos d’unes 20 unitats bàsiques, 

moltes de les quals es podien variar de maneres diferents. Amb l’excepció del pas de menuet i 

pas de courante que tenen estructures rítmiques especials, la majoria dels passos es podien 

                                                             
339 Idid., pàg. 163: Comme ce n’est que par le plus o le moins de force, que vous possedez dans le cou de pied qui vous fait 

élever: ainsi ce pas dépend du cou de pied pour le faire avec legereté. 
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adaptar per utilitzar-se en totes les danses de qualsevol mètrica, fins i tot quan portaven el 

nom d’una dansa particular com el pas de bourrée, contretemps de gavotte o el temps de courante. 

 

Pas composé 

“El pas compost és quan dos o més passos s’ajunten, amb una liaison, i per tant es consideren com un de 

sol...”340 

Una unitat de passos o pas composé consistia en més d’un pas simple i a vegades 

més d’un mouvement. En la majoria de tipus de dansa un pas composé equivalia a 

un compàs musical, i les unitats que el formaven variant entre dues a quatre 

passos simples. El primer pas simple es combinava amb un mouvement per 

marcar la primera pulsació, quasi sempre la pulsació més forta, en un compàs 

musical. 

Els passos compostos (pas composés) normalment equivalen a un compàs de la 

música i es col·loquen entre les barres de compàs que es dibuixen sobre la 

línia que marca el recorregut per l’espai. Contenen entre dos i quatre passos 

simples. Una línia de liaison es dibuixa des del centre d’un símbol de pas fins el 

següent, així es forma el grup (ajuntant tots els passos simples en una unitat de passos 

gràcies a la liaison). 

 

Classificació de les unitats de passos 

Per una banda, després d’haver exposat el seu sistema de signes, Feuillet presenta en el seu 

tractat 460 “pas qui sont en usage dans la Dance”. Aquests exemples representen quasi la 

totalitat del vocabulari coreogràfic de l’època. Feuillet les classifica en onze tipus de passos: 

tems de courant, demi-coupés, coupés, pas de bourrée, jettés, contretemps, chassés, pas de sissonne, pirouettes, 

cabrioles i entrechats.  

La taula dels tems de courant o pas grave conté 20 exemples, aquest pas figura en les courantes i 

en una gran quantitat d’altres danses; en la taula dels demy Coupés hi ha 58 exemples; en la 

dels coupés, 106 exemples; també es troben 94 exemples en la taula del pas de bourrée o fleurets; 

                                                             
340 FEUILLET, Raoul-Anger (1700): Choréographie ou l’Art de décrire la danse. Paris, chez l’auteur et chez Michel 
Brunet. Edició de 2004. Bologna: Arnaldo Forni Editore, pàg. 46: Pas composez sont comme quand deux ou plusieurs 
sont joints ensemble, par une liaison, qui pour lors ne sont plus reputez que pour seul... 
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34 pels jettés; 70 exemples de contre-temps; 10 de chassés; 12 exemples en la taula dels pas de 

sissonne; 24 exemples de piroüettes; 22 exemples de cabrioles i demie cabrioles; i 10 exemples 

d’entre-chats i demy entre-chats. En totes i cadascuna d’auestes taules es presenta el pas en 

múltiples variants i direccions espacials possibles. 

Per altra banda, Wendy Hilton341, utilitza la següent classificació i distribució, que parteix de 

la base de la descomposició en passos simples de cada un d’ells. En aquest cas, s’ha utilitzat 

aquesta ordenació en el treball ja que és la més clara pel que fa a la consulta. La classificació 

de Feuillet és clara pel que fa a les tipologies de passos segons la seva ubicació en les 

danses, en canvi, la de Hilton focalitza en la seva composició disseccionada. 

En les següents pàgines, les unitats de passos s’agrupen en cinc tipologies: 

*Unitats de passos que comencen 

amb un demi-coupé: 

- Coupé 

- Coupé à deux mouvements 

- Glissade  

- Pas de bourrée  

- Fleuret 

- Pas de menuet 

- Pas de menuet à deux mouvements  

- Balancé 

 

*Unitats de passos que comencen 

amb un Temps: 

- Temps 

- Pas grave o tems de courant 

- Pirouette 

- Cabriole i demi-cabriole 

 

*Unitats de passos que comencen 

amb un Contre-temps: 

- Contre-temps de gavotte 

- Pas de rigaudon 

- Contre-temps de menuet 

 

 

                                                             
341 HILTON, Wendy (1997): Dance and Music of Court and Theater. Selected writings of Wendy Hilton. Hillsdale, 

Nova York: Pendragon Press, pàg. 164. 
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*Unitats de passos compostes 

principalment per salts: 

- Assemblé 

- Entre-chat i demi entre-chat 

- Pas de sissonne 

- Chassez 

- Chassez posé 

 

Unitats de passos amb un 

element de pèrdua d’equilibri:  

- Pas tombez 

- Pas de gaillarde 

 

La majoria de les unitats de passos es poden interpretar en avant (cap endavant), en arrière 

(cap enrere), i de côté (cap als costats). 

 

Unitats de passos que comencen amb un demi-coupé 

Le Coupé 342 

 
Unitats de passos que comencen amb un Demi-coupé: Coupé. 

 

Aquest pas consisteix en un mouvement 

i dos passos simples: el primer sempre 

és un demi-coupé seguit d’un pas lent i 

sostingut, que pot ser un pas glissé (el 

més general), un pas posé simple, o a 

vegades també d’un simple 

desplaçament de la cama lliure. 

Rameau descriu dues maneres de interpretar aquest coupé, la primera més fàcil que la segona 

que, de totes maneres, correspon a la notació. En ambdues, el demi-coupé acaba de manera 

habitual en la mitja punta, després de la qual el ballarí pot baixar el taló i flexionar els 

genolls cap a la posició de finalització abans de transferir el pes cap a aquest peu o 

romandre en la mitja punta, lliscar el taló cap a la posició de finalització, i després transferir 

el pes cap a aquest peu abans de baixar el taló cap el terra. 

                                                             
342 RAMEAU, Pierre (1725): Le maître à danser. Paris: Chez Rollin Fils, pàg. 133. 
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Des del punt de vista rítmic, ocupa un compàs sencer en la majoria dels casos, ja sigui 

binari o ternari; és la primera presa de suport (el demi-coupé) que marca el primer temps. No 

proveeix un canvi de pes per a la següent unitat de passos. 

 

Binari Ternari 

 1r temps 
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Les variacions del coupé, com els coupés sur le côté (les glissades), s’executen normalment dues 

vegades més ràpid i es repeteixen, de manera que queden dos coupés en un sol compàs. 

 

Braços 

Coupé en avant: començar en oposició. Baixar els braços fent un moviment cap endins o cap 

enfora sobre la flexió pel demi-coupé, aguantar la posició d’elevació i després fer la posició 

d’oposició en el segon pas simple. 

 

Coupé en arrière: el coupé cap enrere té dues oposicions. La primera oposa el peu que aguanta 

el pes del cos sobre la flexió pel demi-coupé, l’altra en el segon pas simple. Canviar d’oposició 

baixar el braç que està flexionat cap enfora mentre l’altra s’eleva cap a l’altra posició 

d’oposició. 

Coupé de côté: oposar el demi-coupé, després baixar els braços cap enfora en el segon pas 

simple. Rameau també suggereix  utilitzar només un moviment de rotació ascendent dels 

braons en el demi-coupé.  
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Variacions del coupé 

Els passos simples del coupé es poden variar de maneres diferents, afegint ornamentacions, 

sense alterar el seu valor en el temps, igualment adaptable tant a compassos binaris com 

ternaris. Per exemple el coupé battu o el coupé avec ouverture de jambe. 

 

Coupé battu343  

 “També es troben en les danses del poble els coupé battus: per 

exemple, es fa el demi-coupé cap endavant amb el peu dret, i la 

cama esquerra s’acosta a la dreta colpejant sobre el tou de la cama 

i posant-la darrera en quarta posició”
344

. 

El batiment es fa amb les cames estirades. En aquesta variació es fa oposició dels braços en 

el demi-coupé en el pas i en l’elevació i es manté aquesta oposició durant el batiment del peu. 

 

Coupé avec ouverture de jambe345  

En aquest coupé el segon pas simple esdevé un gest de la cama, que passa 

endavant des de la primera posició dels peus i s’obre cap el costat, mentre el 

peu es manté aixecat del terra. En aquesta variació es comença en la quarta 

posició dels peus i els braços en oposició. Després s’abaixen cap enfora en la 

flexió del demi-coupé i es manté aquesta posició durant l’obertura de la cama. 

 

Coupé avec rond de jambe  

 

Aquest és essencialment un pas teatral, Rameau el menciona només de 

passada. 

 

                                                             
343 Ibid., pàg. 136. 
344 Idem: Il se trouve dans les danses de Ville des coupez battus: par exemple, vous faites votre demi-coupé en avant du pied 

droit, & la gauche s’approche de la droite en frapant sur le gras de la jambe & le reporte derriere à la quatrième position. 
345 Idem. 
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Coupé à Deux Mouvements 346 

 
Unitats de passos que comencen amb un Demi-coupé: Coupé à deux mouvements. 

 

Aquest coupé té un segon mouvement, un demi-jeté, que es fa durant el segon pas 

simple. Rameau ho descriu així: 

 “Aquest pas és un dels més graciosos i el més joiós de tots els diferents 

passos que s’han inventat, tant per la varietat dels seus moviments que 

són moderats; fet que facilita d’alguna manera tenir aquesta gràcia si es 

sap fer bé. [...] així un cop hageu fet el vostre demi-coupé, per exemple 

cap endavant, feu un plié molt dolçament, i us eleveu de la mateixa 

manera sobre la cama que ha passat davant, amb les cames ben estirades: 

el cos es porta cap el peu de davant estirant el de darrera que també 

s’estira, però en el mateix moment el taló del peu de davant es posa al 

terra, i el seu genoll es plega i la cama que està en l’aire s’obre una mica 

cap el costat, i el genoll, que està flexionat, mentre s’estira impulsa 

aquesta cama cap endavant, deixant-vos caure i saltant només a la meitat, 

pas que s’anomena demi-jetté, acció que acaba el pas”347. 

Hi ha moltes subtilitats en l’ús dels braços, el cap i el cos que són essencials en una bona 

interpretació d’aquest coupé. Rameau diu al respecte: 

“Mentre feu el vostre premier pas que és un demi-coupé molt sostingut 

en aquest mateix temps, deixeu girar els vostres dos braços una mica cap 

avall, i feu un mig moviment dels canells, i dels colzes començant des de 

baix i cap a dalt: que ha d’anar acompanyat també d’una petita inclinació 

del cos i del cap quasi imperceptible i sense semblar afectat; però quan 

feu el vostre segon moviment que és el jetté échapé, quan comenceu el 

vostre plié, els vostre braços s’han d’estirar, i en el mateix moment fan 

un petit moviment de l’espatlla, baixant i pujant, el cos s’adressa igual 

que el cap que s’ha de tirar enrere; fet que li dóna un port majestuós, i fa 

                                                             
346 Ibid., pàg. 139. 
347 Idem: Ce pas est un des plus gracieux & le plus gai qui soit dans tous les differens pas que l’on a inventé, tant par la varieté 

de ses mouvements qui sont moderez; ce qui facilite en qualque façon d’acquerir beaucoup de grace lorsque l’on les sçait bien faire. 

[...] ainsi lorsque voux prenez votre demi-coupé, soit en avant, vous le pliez très-doucement, & vous vous élevez de même sur le 

pied qui a passé devant, les jambes bien étendües: le corps se portant sur le pied de devant attire celle de derriere qui s’étend 

également, mais dans le même moment le talon du pied de devant se pose, & son genou se plie & la jambe qui est en l’air s’ouvre 

un peu à côté, & le genou, qui est plié en s’étendant rejette cette jambe endavant, en vous laissant tomber dessus en  ne sautant 

qu’à demi, ce qu’on appelle demi-jetté, ce qui termine ce pas. 
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una unió perfecta de tots els moviments, tant de les cames i dels braços 

com de cap i el cos”348. 

Pel que fa a la temporització, aquesta és la seuggerència que apareix en el llibre de Hilton349: 

Ternari 
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La taula de Feuillet també fa una proposta per a compassos ternaris, però suggereix una 

altra possibilitat que és compabible amb el ritme de la sarabanda: 

Binari Ternari 

 1r temps 
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3r temps 

 

1r temps 

 

2n temps 

 

3r temps 

 

& 

 

1 

 

& 

 

2 

 

3 

 

& 

 

1 

 

& 

 

2 

 

3 

 

F
le

x
io

n
ar

 i
 c

o
l·

lo
ca

r 

el
 p

eu
 

E
le

v
ac

ió
 e

n
 p

o
si

ci
ó

 

d
’e

q
u
ili

b
ri

 

F
le

x
io

n
ar

/
m

ig
 s

al
t 

A
te

rr
ar

 e
n

 m
it

ja
 p

u
n

ta
 

i 
fl

lu
ir

 c
ap

 a
 l
a 

se
gü

en
t 

fl
ex

ió
, 
et

c.
 

F
le

x
io

n
ar

 

C
o

l·
lo

ca
r 

el
 p

eu
 

E
le

v
ac

ió
 e

n
 p

o
si

ci
ó

 

d
’e

q
u
ili

b
ri

 

F
le

x
io

n
ar

/
m

ig
 s

al
t 

A
te

rr
ar

 e
n

 m
it

ja
 

p
u
n
ta

 i
 f

lu
ir

 

C
ap

 a
 l
a 

se
gü

en
t 

fl
ex

ió
, 
et

c.
 

                                                             
348 Ibid., pàg. 236: Lorsque vous prenez votre premier pas qui est un demi-coupé fort soûtenu dans ce même tems, vous laissez 

tourner vos deux bras un peu en dessous, & vous faites un demi mouvement des poignets, & des coudes en commençant de bas en 

haut: ce qui doit être accompagné aussi d’une petite inclination du corps & de la tête imperceptible & sans paroître affectée; mais 

lorsque vous prenez votre second mouvement qui est le jetté échapé, en commençant votre plié, vos bras s’étendent, & dans le même 

moment ils prennent un petit mouvement de l’épaule, en se baisant & en se relevant, le corps se redresse de même que la tête qui 

doit se retirar en arriere; ce qui lui donne un port majestueux, & fait une liaison parfaite de tous les mouvements, tant des 

jambes & des bras que de la tête & du corps.  
349 HILTON, Wendy (1997): Dance and Music of Court and Theater. Selected writings of Wendy Hilton. Hillsdale, 

Nova York: Pendragon Press, pàg. 181. 
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Glissade 350 

 Els coupés fets de manera molt suau, però ràpida, de manera que 

dos coupés equivalen a un compàs musical, s’anomenen glissades. 

Els demi-coupés es fan en segona posició i els pas glissés en tercera, o quinta, cap endavant o 

cap enrere. Es poden fer en compàs binari o ternari i estan generalment seguits per una 

altra glissade o coupé que ocupa un compàs sencer351. A vegades es fa servir un demi-jetté en 

comptes d’un demi-coupé. 

 

Le Pas de Bourée 352 

Segons Rameau, aquest és el “vertader” pas de bourée. Té dos mouvements i tres 

passos simples: un demi-coupé, un pas marché i un demi-jetté. Es pot fer tant el 

compàs binari com ternari. Rarament apareix en les partitures de dansa franceses, 

ja que estava substituït pel fleuret, que utilitza només el primer mouvement, però es 

troba molt freqüentment en les danses publicades a Anglaterra. 

 

Feuillet no inclou cap taula d’aquests pas de bourée, per tant ja no devien estar de moda a 

França pels voltants de 1700. Rameau el descriu breument: 

 “Es distingeixen dos pas de bourrée; el pas de bourrée à deux mouvements, que 

és l’antic, i està compost d’un demi-coupé, d’un pas marché sobre la punta 

dels peus, i d’un demi-jetté que serveix de tercer pas. [...] Però com que 

s’ha minvat l’ús d’aquests moviments que eren massa freqüents, es 

practica molt es segon que s’anomena pas de bourrée en fleuret, i que està 

compost d’un demi-coupé i de dos pas marchez sobre la punta del peu”
353 

                                                             
350 RAMEAU, Pierre (1725): Le maître à danser. Paris: Chez Rollin Fils, pàg. 138. 
351 Hi ha una llacuna en la terminologia. Rameau anomena a aquest pas una altra glissade potser perquè es llisca 
mentre els altres coupés de côté no es fan així. Però seria més apropiat anomenar-lo coupé perquè equival a un 
compàs musical sencer. 
352 RAMEAU, Pierre (1725): Le maître à danser. Paris: Chez Rollin Fils, pàg. 122. 
353 RAMEAU (1725): Abrégé de la nouvelle methode. Paris: Chez l’auteur, pàg. 49: On distingue deux Pas de Bourée; 

sçavoir le Pas de Bourée à deux mouvemens, qui est l’ancien, & il est composé d’un demi-Coupé, d’un Pas marché sur la pointe, 

& d’un demi-Jetté qui fait le troisième Pas. [...] Mais comme l’on a adouci l’usage de ces mouvemens qui estoient trop frequens, 

on practique beaucoup le second que l’on nomme Pas de Bourée en Fleuret, & il est composé d’un demi-Coupé & de deux Pas 

marchez sur la pointe du pied. 
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Tomlinson anomena el segon mouvement un demi-coupé, no un demi-jetté, dient que s’hauria de 

fer sense deixar el terra, però ho anota amb un signe de salt. 

No hi ha taules que mostrin les proporcions temporals d’aquest pas composé, només les 

directrius de Tomlinson pel compàs ternari: 
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Fleuret 354 

 
Unitats de passos que comencen am un Demi-coupé: Fleuret o Pas de Bourrée. 

 

Aquest pas de bourée comprèn tres canvis 

de pes i dos signes, o un demi-coupé, 

seguit de dos pas marchés fets en mitja 

punta. El fleuret s’utilitza amb més 

freqüència que cap altre unitat de 

passos i en moltes variant possibles, ja 

que permet el desplaçament molt fàcilment i proporciona un canvi de peu per la següent 

unitat de passos. 

Des del punt de vista rítmic, el pas de bourrée ocupa en general un compàs sencer. També és 

el demi-coupé el que marca el primer temps. La seva fórmula de canvis de pes és:  

                                                             
354 RAMEAU, Pierre (1725): Le maître à danser. Paris: Chez Rollin Fils, pàg. 122. 
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(en compassos de 2/2) 

(en compassos de ¾) 

Pel que fa a la mètrica, Tomlinson diu que un pas simple s’hauria de fer sobre cada pulsació 

en un compàs ternari. La utilització d’una doble liaison en els exemples notats indica una 

alternativa d’adaptació als compassos binaris. De totes maneres, en els compassos binaris 

no sempre es nota amb una doble liaison, ja que aquesta es dóna per entesa. 
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En temps binari, les taules de Feuillet indiquen: 
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Pel que fa als braços, en els fleurets cap endavant i cap enrere, es fa una oposició en el demi-

coupé i es baixen els braços en un moviment circular cap endins en la següent flexió. 
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Els fleurets també es poden fer de costat amb varies variacions en l’alternància dels peus, és 

a dir, amb quinta posició davant i darrera355.  

 

Pas de Menuet à Deux Mouvements 356 

 
Unitats de passos que comencen am un Demi-coupé: Pas de Menuet. 

 El pas de menuet només es pot utilitzar en menuets i passepieds, on equivalen a dos 

compassos musicals. Sempre comencen amb un demi-coupé sobre el peu dret, ja 

sigui en desplaçament cap endavant, cap enrere o cap a un dels dos costats. Per 

tant, el pas de menuet cap a la dreta comença amb un demi-coupé cap a la segona 

posició, i aquells cap a l’esquerra, amb un demi-coupé cap a la quinta posició. 

Si els tipus de passos constitueixen pràcticament la totalitat del vocabulari 

utilitzat en les danses, sorprèn trobar una omissió enorme: la dels pas de menuet i 

de passepied. Ja que els menuets i els passepieds són molt nombrosos al llarg del segle 

XVIII, això obliga a algunes precisions. Aquests dos passos (menuet i passepied) tenen la 

mateixa notació. El pas de menuet figura en el suplement de passos publica Feuillet el 1701 en 

la segona edició del tractat: és un pas compost que, en la seva utilització més habitual, 

comprèn dos demi-coupés i dos pas marchés sobre la punta del peu. Per la seva notació, aquest 

pas sembla una simple juxtaposició d’un demi-coupé i, d’un pas de bourrée. Són quatre canvis de 

pes en sis temps, amb lleugeres variacions en les notacions, fet que fa arribar a la conclusió 

que es feien servir diverses fórmules rítmiques. El pas de menuet té la particularitat de no 

figurar mai en les altres danses i inversament el menuet ignora els tipus de passos definits 

anteriorment. El passepied presenta les mateixes característiques. 

Aquest pas de menuet te dos mouvements i quatre passos simples: dos demi-coupés i dos pas 

marchés fets en mitja punta. 

Rameau explica que dos compassos de música “per entendre’ls bé es poden dividir en tres 

parts iguals; la primera és per al primer demi-coupé, la segona pel segon, i els dos altres pas 

marché per a la tercera, que no ha de ser més llarga que la que ocupa el demi-coupé”357. 

Aquestes divisions no són 1 2/   3 4/  5 6, sinó: 

                                                             
355 Veure FEUILLET, Raoul-Anger (1700): Choréographie ou l’Art de décrire la danse. Paris, chez l’auteur et chez 
Michel Brunet. Edició de 2004. Bologna: Arnaldo Forni Editore, pàgs. 64-65. 
356 RAMEAU, Pierre (1725): Le maître à danser. Paris: Chez Rollin Fils, pàg. 77. 
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6  1    /               2  3   /             4  5 

         Demi-coupé                     demi-coupé                             pas, pas 

    Flexió i elevació           flexió i elevació 

Es crea un ritme creuat entre la música i la dansa. Els accents en la música estan en la 

primera i quarta de les sis notes negres (la primera pulsació de cada compàs), mentre que en 

el pas de menuet els accnts es fan en les elevacions dels demi-coupés que es troben en la primera 

i tercera negra: 

 

6/4 Dansa 

¾ Música 

 

Segons Rameau, el primer compàs, en el que els accents en la música i els passos 

coincideixen, té una vraye cadence. El segon compàs té una fausse cadence358.  

Els moviments dels braços en el menuet són només pel cavaller359: 

 “La manera de moure els braços amb gràcia en el Menuet és tant 

necessària com els passos, ja que són aquests els que acompanyen el cos i 

li suposen l’ornament. Així, els braços han d’estar col·locats al costat del 

cos com representa aquesta primera figura, les mans ni obertes ni 

tancades: ja que si el polze s’ajunta a algun dels dits, marcaria un 

moviment de parada que faria endurir les articulacions superiors, i 

evitaria que els braços es moguessin amb la dolçor necessària que s’ha de 

tenir en aquesta ocasió”360. 

                                                                                                                                                                                   
357 RAMEAU, Pierre (1725): Le maître à danser. Paris: Chez Rollin Fils, pàg. 78: Pour le bien comprendre on le peut 

diviser en trois parties égales; la premiere est pour le premier demi-coupé, la seconde pour le deuxieme, & les deux autres pas 

marché pour la troisième, ce que l’on ne doit pas être plus de tems à les faire, que celui que l’on met à faire un demi-coupé. 
358 Veure ibid., pàg. 97. 
359 Ibid., pàg. 99: De la manière du faire les bras de menuet. 
360 Ibid., pàg. 99: La maniere de conduiré les bras avec grace dans le Menuet, est aussi necessaire que celle des pas, parce que ce 

sont eux qui accompagnent le corps, & en font tout l’ornement. Ainsi les bras doivent être placez à còté du corps comme cette 

premiere figure le represente, les mains ni ouvertes ni fermées: car si le pouce se joignoit à un des doigts, cela marqueroit un 

mouvement arrêté qui feroit roidir les jointures superieures, & empêcheroit que les bras ne se remuent avec la même douceur 

necesaire que l’on doit observar dans cette occasion. 
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Le Balancé 361
 

 
Unitats de passos que comencen am un Demi-coupé: Balancé. 

Aquest pas composé té dos mouvements i dos passos simples: dos demi-coupés 

fets tan cap endavant com cap enrere o cap els costats. Ocupa dos 

compassos musicals binaris o ternaris i es fa servis sovint al principi o a la 

conclusió d’una frase musical. No es un pas que aporti ni desplaçament ni 

canvi de peu per la següent unitat de passos. 

 

El demi-coupé es fa cap endavant, la cama que aguantava el pes del cos es manté en l’aire en 

quarta posició. Després, el taló es baixa i la cama de darrera es mou simultàniament cap a la 

primera posició en l’aire. El moviment ha de fluir sense pausa cap a la flexió del següent 

“movement”. 

Normalment, el balancé que més es troba en les danses és el balancé de côté. Tomlinson en 

dóna una bona descripció d’aquest pas: 

 “El balancé està compost de dos passos simples, als que s’afegeixen dos 

moviments de flexió i elevació [...]. L’elevació o canvi del pes sobre la 

punta del peu o el taló marca el temps de la primera nota; i, si es fa sobre 

la punta del peu, el segon temps es posa en la baixada del taló al terra; o, 

si es fa sobre el taló, es fa sobre el moviment sostingut del genoll que 

deixa la punta del peu esquerre sobre la pulsació [...] La tercera nota, que 

conclou el primer compàs i una part del pas, es fa amb la flexió que 

prepara el segon pas del balancé”
362  

 

Tomlinson dóna dues maneres diferents en compàs ternari: 

 

 

                                                             
361 Ibid., pàg. 153. 
362 TOMLINSON, Kellom (1735): The art of dancing. Londres: Printed for the author, pàg. 118: The Balance is 
compos’d of two plain Steps, to which are added two Movements or Sinking and Risings[...] the Rising or Receiving of the 
Weight upon the Toe or Heel marks the Time to the first Note; and, if upon the Toe, the second is in the Coming down of the 
Heel; or, if made upon the Heel, it is in the tight Holding of the Knee leaving the left Toe upon the Point[...] The third Note, 
which concludes the first Measure and part of the Step, is in the Sink that prepares for the second Step of the Balance. 
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Unitats de passos que s’anomenen Temps 

Les unitats de passos que comencen amb una flexió i elevació sense canvi de pes 

s’anomenen temps. Per exemple, el demi-coupé pren el levare i la caiguda del temps, el pas 

simple pren la resta del compàs. 

La flexió i l’elevació pren el levare i la caiguda del compàs com en el pas anterior, el 

lliscament i la transferència de pes, la resta del compàs. Aquí, un símbol de pas que conté el 

mouvement, així com el pas té el mateix valor que els dos símbols de passos en el coupé 

anterior. 

 

Temps 363 

 
Unitats de passos que s’anomenen Temps: Temps. 

Un temps era un mouvement sense canvi de pes d’un peu a un altre, fet per marca  r el 

“Temps” del primer temps d’un compàs. Un temps també era una unitat de passos 

que començava amb un mouvement fet sense canvi de pes, seguit només per un pas 

simple i normalment ocupant un compàs de música sencer. 

                                                             
363 RAMEAU, Pierre (1725): Le maître à danser. Paris: Chez Rollin Fils, pàg. 119. 
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El temps consisteix en un mouvement i una modificació d’un pas simple: la punta del peu toca 

el terra sense aguantar el pes. Aquí el terme temps es refereix al tipus de mouvement, no a una 

unitat de passos, ja que el temps no equival a un compàs sencer de música. De manera 

coincident amb l’elevació, la punta del peu de la cama que fa el pas es col·loca sobre el terra 

i sobre el la caiguda de la pulsació, un temps es compara amb el demi-coupé quan es fa tot sol 

en un compàs. Es fa tant en compàs binari com ternari. 
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Tems de Courante ou Pas Grave 364 

 
Unitats de passos que s’anomenen Temps: Pas grave. 

 

Aquest temps consisteix en un 

mouvement i un pas simple lliscat. 

Aquest pas es caracteritza per un sol 

suport i tres signes: el plié, l’élevé i el 

glissé. Els signes del plié i l’élevé 

concernen prioritàriament a la cama 

que serveix de suport, absenta de notació; el signe de glissé, a la cama lliure de desplaçament; 

i el peu glissant pel terra amb la mitja punta serveix de passatge a la primera posició fins a la 

presa de suport. Es fa servir molt sovint per obrir una secció, o a la meitat o totalitat dels 

compassos cadencials. 

                                                             
364 Ibid., pàg. 115. 
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 “Aquesta primera figura mostra el cos recolzat sobre el peu dret a la 

quarta posició, el taló del peu esquerre aixecat, tenint només la punta del 

peu que toca al terra, i per conseqüent preparada pel moviment, el braç 

esquerre oposat al peu dret, i el braç dret estirat en un costat, amb la mà 

cap enfora i l’escriptura que fa el semi cercle és per marcar-vos el camí 

que ha de fer el braç. Per començar aquest tems, s’ha d’acostar el peu 

esquerre al dret; i mentre s’acosta, deixar girar el vostre colze tal i com 

està representat per aquestes paraules: Rond du coude du haut en bas, que 

formen un semi cercle; i traceu el gir que ha de fer el braç dret de dalt a 

baix, com aquestes altres paraules: Rond du poignet, us marquen el 

moviment del canell dret. Auesta segona figura marca fins a on s’ha de 

fer la flexió dels genolls. Està posada sobre el peu dret, el peu esquerre 

està en l’aire, els dos talons es posen un al costat de l’altre, els braços 

baixen cap enfora fins estar a la mateixa alçada”365. 

 “La tercera figura representa com us heu d’elevar després que hagueu fet 

la flexió des genolls, (el que es pot anomenar estar en equilibri) el cos 

està sobre la punta del peu dret, la cama esquerra estirada com la dreta, 

però amb el peu en l’aire, les mans girades cap enfora. La quarta és per 

mostrar l’oposició contrària al peu esquerre que passa cap endavant, i a 

mida que el llisqueu cap a la quarta posició, el vostre braç dret ha de 

formar el seu contrast; moviment que acaba el pas i la conducció dels 

braços cap a l’estirament del cos al final del pas. Però com que mai es 

podrà tenir prou cura per fer bé els braços quan es balla, i que tot depèn 

del començament, us demano que poseu molta atenció a aquesta figura, 

que mostra el braç dret oposat al peu esquerre, que es troba davant, i el 

braç esquerra que està estirat es retira cap enrere a la vegada que l’espatlla 

ajuda a l’oposició justa amb tota la regularitat de l’art”366. 

                                                             
365 Ibid., pàgs. 215-216: Cette premiere Figure a le corps posés ur le pied droit à la 4e position, le talon du pied gauche levé, 

n’y ayant que la pointe du pied qui touche à terre, & par conseqüent prête à marcher, lebras gauche opposé au pied droit, & le 

bras droit étendu à côté, la main en dehors & l’écriture qui fait le demi cercle est our vous marquer le chemin que le bras doit 

faire.  Pour commencer ce tems, il faut approcher le pied gauche du droit; & en l’approchant, laissez tourner votre coude ainsi 

qu’il est representé par ces mots: Rond du coude du haut en bas, qui forment le demi cercle & vous tracent le tour que le 

bras doit faire de haut en bas, comme ces autres mots: Rond du poignet, vous marquent le mouvement du poignet droit. Cette 

2e Figure marque jusqu’à quel point vous devez plier. Elle est posée sur le pied droit, le pied gauche en l’air, les deux talons l’un 

près de l’autre, les bras en dessous à la même hauteur. 
366 Ibid., 217-8: La 3e Figure represente comme vous devez vous relever après que  vous avez plié, (ce que l’on peut diré être 
dans l’équilibre) le corps est sur la pointe du pied droit, la jambe gauche étenduë comme la droite, mais son pied en l’air, les 
mains tournées en dehors. La 4e enfin est pour l’opposition contraire au pied gauche qui passe devant, & à mesure que vous le 
glissez à la quatrième position, votre bras droit doit former son contraste; ce qui termine le pas & la conduite des bras dans 
l’ètenduë de ce pas. Mais comme on ne peut trop avoir d’attention, pour bien conduiré ses bras en dansant, & que tout dépend du 
commencement, je vous prie de faire attention à cette Figure, elle a le bras droit opposé au pied gauche qui se trouve devant, & le 
bras gauche étendu & retiré en arriere de même que l’épaule se rend l’opposition juste dans toute la regularité de l’Art. 
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Des del punt de vista rítmic, aquest pas ocupa sovint un compàs musical sencer, ja sigui 

binari o ternari; el posé no talla el compàs, sinó al contrari, és l’élevé (després del plié) que 

marca el primer temps. De vegades, també es poden arribar a fer dues unitats de passos en 

un compàs.  

De totes maneres, el pas de courante comença amb un demi-coupé sobre el tercer temps d’un 

compàs en 3/2, seguit per un coupé que es fa sobre el primer i el segon temps del compàs 

següent. Aquest desplaçament del pas en relació amb el compàs musical dóna major èmfasi 

al tercer temps. 
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Des Piroúettez 367 

 
Unitats de passos que s’anomenen Temps: Pirouette. 

Aquest pas es caracteritza pel signe del 

gir que  sempre està precedit de signes 

de plié i élevé. El suport del pes pot ser 

simple o doble. 

Aquest temps consisteix en un 

mouvement i un moviment de pivot en 

mitja punta, tant en un peu com sobre 

els dos. L’impuls sovint es fa en un suport doble del pes a partir de la segona posició (com 

en aquest exemple). Les pirouettes sobre un sol peu no figuren mai en les danses socials o 

de bal, estan reservades al repertori teatral. 

En els exemples donats, la rotació varia de mitja volta a dues voltes senceres. En les danses 

socials, les pirouettes es feien generalment sobre els dos peus, girant tant un quart de volta o 

mitja volta, acabant normalment amb el pes sobre un peu: 

“Així suposo que l’heu de fer amb el peu dret, i que no heu de girar més 

que un quart de volta a la dreta, s’ha de flexionar sobre l’esquerre tenint 

el dret en l’aire, i amida que el genoll esquerre es flexiona, la cama dreta 

en l’aire es mou formant mig cercle, després es posa la punta del seu peu 

darrera la cama esquerra a la tercera posició, per elevar-se sobre les dues 

puntes, fet que us fa girar un quart de volta”368. 

Tomlinson diu que un gir s’ha de fer amb  “es pes del cos descansant bàsicament sobre el 

pes que suportava el pes al principi”369.   

Des del punt de vista rítmic, equival a un compàs musical sencer,tant binari com ternari, 

però en les danses teatrals la seva durada sol ser més curta. Una pirouette no suposa cap 

desplaçament per l’espai, ni tampoc resulta normalment en un canvi de peu per la següent 

unitat de passos. La flexió i elevació es fan en el levare i caiguda del compàs; el taló es baixa 

                                                             
367 Ibid., pàg. 148. 
368 Ibid., pàg. 148: Ainsi je supose que vous deviez e faire du pied droit, & que vous ne deviez tourner qu’un quart de tour à 
la droite, il faut plier sur le gauche le droit en l’air; & à mesure que le genou gauche se plie, la jambe droite en l’air marche en 
formant un demi cercle, puis posant la pointe de son ied derriere la jambe gauche à la troisième position, pour se relever sur les 
deux pointes, ce qui vous fait tourner un quart de tour. 
369 TOMLINSON, Kellom (1735): The art of dancing. Londres: Printed for the author, pàg. 91: The Weight of the 
Body resting mostly upon that Foot which at first supported the Weight. 
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en en levare, és a dir, és l’élevé el que marca el primer temps, el plié s’efectua sobre el temps 

precedent.  A la finalització, el peu que fa el moviment espera en el taló del eu en tercera 

posició. 
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Cabrioles i demi-cabrioles 

 
Unitats de passos que s’anomenen Temps: Cabriole. 

Contràriament a tots els altres tipus 

de passos, el terme de cabriole no es 

correspon a cap pas que es pugi 

caracteritzar. El seu signe particular 

només afegeix un battu a un saut, de 

manera que es troba en tots els 

passos saltats: jettés (l’exemple 

present), contretemps, chassés o sissonnes. Lògicament, es troba entre els exemples d’aquestes 

altres taules. El signe de la cabriole només figura en el repertori de les danses de teatre. 

Tots els tipus de pas que expliquen Feuillet i Rameau constitueixen unitats complexes de 

moviments, sempre identificables en les danses, amb una excepció: el cabriole. Aquesta no es 

pot retenir pel següent anàlisi ja que no es correspon  a cap esquema fixe d’organització. 
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Les altres 10 unitats comprenen elements invariants i elements variants. Els primers són de 

dos tipus: d’una part, el número de passos (canvis de pes o desplaçaments de la cama lliure) 

és fixe (d’un, dos o tres com a màxim); per altra part, entre els signes que figuren en els 

exemples, alguns són característiques obligades de la unitat, i d’altres no juguen més que un 

rol secundari de variant o ornament. 

El plié es situa com a punt de partida comú, tot moviment comença per un plié. Quatre 

altres signes (l’élevé, le saut, le pied en l’air i el tour) s’organitzen de manera diferent segons el 

context de la coreografia. Els elements variants són: les direccions (tot canvi de pes 

s’efectua en una de les cinc posicions codificades); els tortillés, els battus i les rotacions 

(aquestes últimes quan no participen de la pirueta); els tombé i glissé. Aquests últims signes 

no indiquen sempre les variants particulars d’execució. 

 

Les unitats de passos que s’anomenen contre-tems 370 

Els contretemps comencen amb un salt: un salt des d’un peu cap al mateix peu. Per tant, com 

en els temps, el mouvement inicial es fa sense transferència de pes. En les unitats de passos que 

comencen amb un salt, l’aterratge coincideix amb la caiguda del temps (o de la pulsació), 

per tant, té la mateixa funció rítmica que l’elevació en el demi-coupé. El salt s’ha de fer amb 

vitalitat, l’elevació recta en l’aire i l’aterratge s’ha de fer en el mateix punt que s’ha 

començat, no hi ha desplaçament. 

 

Contre-tems de Gavotte ou Contre-tems en Avant371 

 
Unitats de passos que s’anomenen Contre-temps: Contre-temps de gavotte. 

El contretemps es caracteritza per tres signes que es succeeixen. El plié i el saut 

impliquen encara una vegada l’altra cama, el pied en l’air, situat al mig del 

desplaçament i així i tot després del saut significa que la cama en desplaçament 

queda lliure, l’impuls del salt s’efectua sobre la mateixa cama que aquella que ha 

donat l’impuls; hi ha doncs un saut a cloche-pied seguit de dos canvis de pes. Quan el 

                                                             
370 Tot i que no està definit pels mestres, el terme contretemps s’ha de referir a un mouvement saltat sense canvi de 

pes, perquè els pas composés que comencen amb aquest tipus de mouvement s’anomenaven Contre-tems. Un Tems 

marca el “Temps” en l’elevació, un Contretems marca el “Temps” en l’aterratge en el terra. 
371 RAMEAU, Pierre (1725): Le maître à danser. Paris: Chez Rollin Fils, pàg. 166. 



237 
 

salt ve seguit per un pas marché, els dos s’escriuen en el mateix símbol del pas. Aquesta 

notació no sempre representa la relació desitjada entre el moviment de la cama que fa el pas 

i el salt, però Rameau, a més, proporciona una descripció detallada dels diversos tipus de 

contretemps. 

El més habitual dels contretemps  és l’anomenat contretemps de gavotte. Aquest apareix en totes 

les danses de l’època amb moltes variants diferents; el pas de rigaudon forma part d’aquestes 

variants. Aquest pas composé consisteix en un mouvement saltat i dos passos simples: un salt i 

dos pas marchés en mitja punta. Es pot utilitzar tant el compassos binaris com ternaris i no 

proporciona un canvi de peu per la següent unitat de passos. 

Comença en la quarta posició, la punta del peu que està darrera toca el terra. Es flexiona en 

primera posició, en peu en l’aire, per posar el peu en l’aire, per saltar i portar la cama que fa 

el pas cap endavant en la quarta posició, fora del terra amb els genolls rectes. Quan s’aterra 

del salt, es fa servir una flexió suau, però es fa un petit rebot sobre ell, per transferir el pes 

cap a la cama que s’estira per fer un pas marché en mitja punta.  

Des del punt de vista rítmic, en general ocupa un compàs sencer. En alguns casos, però, el 

contretemps de gavotte es fa sobre dos compassos, afegint un silenci o un salt (assemblé) al final 

del pas que completa el segon compàs, de manera que el primer porta cap el segon, que 

esdevé més important i amb un accent més marcat. 

Com pel jetté, és l’impuls del salt que marca el primer temps, i els dos pas posé que segueixen 

els que s’executen segons la mateixa fórmula rítmica que els dos últims posé del pas de bourrée. 

En les unitats de passos que comencen amb un salt, l’alterratge coincideix amb la caiguda 

del temps (o de la pulsació), per tant, té la mateixa funció rítmica que l’elevació en el demi-

coupé. 

Tomlinson dóna els contretemps en compàs binari: 

“El salt marca realment la primera nota o el que anomenem Temps [...]. 

El salt [...] marca el temps de la primera de les quatre notes; la segona 

nota es compta en l’aterratge o rebuda del pes del cos sobre el peu 

esquerre, després d’haver avançat la llargada d’un pas [...] i la tercera nota 

es compta quan el peu dret rep el pes del cos, com abans, i s’acaba. La 

quarta nota que queda, tal com s’ha dit, és la flexió que prepara el pas 

següent”
372

. 

                                                             
372 TOMLINSON, Kellom (1735): The art of dancing. Londres: Printed for the author, pàg. 63: The Hop certainly  
marks the first Note or what we call Time [...]. the Spring or Hop [...] beats Time to the first of the four Notes; the second Note 



238 
 

Binari 

 1r temps 

 

2n temps 

 

& 

 

1 

 

& 

 

2 

 

& 

 

F
le

x
io

n
ar

 i
 

sa
lt

ar
 

A
te

rr
ar

 

P
as

 

P
as

 

B
ai

xa
r 

el
 

ta
ló

/
 

fl
ex

io
n

ar
 

 

Ternari 

Opció 1 Opció 2 

        

3 

 

& 

 

1 

 

2 

 

3 

 

& 

 

3 

 

& 

 

1 

 

& 

 

2 

 

3 

 

& 

 

F
le

x
io

n
ar

 

S
al

ta
r 

A
te

rr
ar

 

P
as

 

P
as

  

F
le

x
io

n
ar

 

F
le

x
io

n
ar

 

S
al

ta
r 

A
te

rr
ar

 

P
as

 

P
as

 

B
ai

xa
r 

el
 t

al
ó

  

F
le

x
io

n
ar

  
 

Pas de Rigaudon 373 

 
Unitats de passos que s’anomenen Temps: Pas de Rigaudon. 

És un pas composé que consisteix en dos mouvements saltats i dos figures 

circulars i ràpides de les cames. Comprèn un compàs i mig de música en 

compàs binari, seguit per una pausa o un pas simple. El pas de Rigaudon no 

es desplaça i acaba amb el pes del cos en els dos peus. Els gestos circulars 

que fan les cames es mostren en la notació de Rameau. El grau de flexió 

quan es fa aquest pas és molt lleuger: 

                                                                                                                                                                                   
is counted in the setting down or receiving the Weight of the Body upon the left Foot, after its having Advanced the length of a 
Step [...] and the third Note is counted, when the right Foot receives the Body, as before, and finishes. The remaining fourth 
Note,as has been said, is in the Sink which prepares for the succeeding Step. 
373 RAMEAU, Pierre (1725): Le maître à danser. Paris: Chez Rollin Fils, pàg. 159. 
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“no té grans moviment que demanarien molta força: parlant amb 

propietat, es pot dir que és un joc de cops de peu que involucra les altres 

articulacions per fer alguns moviments”374. 

 

Les descripcions del pas de rigaudon són molt ambigües, ja que contenen dos tipus de salt 

pels que no hi havia termes específics: un salt des dels dos peus cap a un peu i un salt des 

dels dos peus cap els dos peus. En l’Abbregé , Rameau explica que els gestos de les cames 

havien de ser lleugerament circulars375, i la seva notació donada més amunt mostra en quina 

direcció es mouen aquests petits gestos circulars.  

Es comença des de la primera posició, es flexionen els genolls lleugerament i es salta amb 

els dos peus, aterrant només amb un d’ells deixant l’altre peu en l’aire en segona posició; la 

cama que queda en l’aire ha d’estar estirada, mentre que la que aguanta el pes del cos es 

manté flexionada. Després es tanca la cama aixecada cap a la primera posició, estirant la 

cama que suporta el pes que s’eleva immediatament cap a la segona posició en l’aire; els dos 

genolls queden estirats. Després es tanca la cama que estava en l’aire en la primera posició, 

flexionant simultàniament els genolls per tal de saltar sobre els dos peus. El rigaudon té un 

pas específic basat rítmicament en el contretemps de gavotte, però sense desplaçament per 

l’espai. 

 

El pas de Rigaudon es fa servir només en compassos binaris. Rameau afirma que el pas 

comprèn un compàs musical sencer, tot i que queda molt clar en la notació que el segon 

salt aterra en la caiguda del compàs següent, és a dir, en la primera pulsació del compàs 

següent. En algunes coreografies, aquest aterratge ve seguit d’una pausa que completa el 

compàs: 

 

 

 

 

                                                             
374 Ibid., pàg. 252: il ne fait point non plus de grands mouvemens qui demanderoient beaucoup de force: ce n’est à proprement 
parler d’un jeu de cou-de-pied qui engage les autres jointures à faire aussi quelques mouvements. 
375 RAMEAU (1725): Abrégé de la nouvelle methode. Paris: Chez l’auteur, pàg. 101. 
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Contre-temps de Menuet 376 

 
Unitats de passos que s’anomenen Temps: Contre-temsp de Menuet. 

Aquest pas composé consisteix en tres mouvements saltats i dos passos simples: 

bàsicament un salt, un pas marché, un salt, i un jetté. Es fa servir en els Menuets i 

Passepieds, prenent el mateix temps que el pas de menuet. El primer salt es fa 

sempre sobre el peu esquerre. 

En aquest contretemps, la cama que fa el pas roman en primera posició durant el 

primer salt, passant només a la quarta posició en la segona pulsació. Està molt 

ben descrit per Rameau i Tomlinson, però no en la notació. Probablement per 

aquesta raó és que Rameau diu que el primer mouvement es fa “ abans del pas”, tot 

i que el peu ja s’ha mogut cap a la primera posició. Ell utilitza, només aquí, el terme sauter à 

cloche pied per aquest salt inicial377. 

Pel que fa al temps i la mètrica, Rameau proporciona una taula per les proporcions 

d’aquesta unitat de passos378. De totes maneres, es pot combinar amb una bona descripció 

de Tomlinson. 

                                                             
376 RAMEAU, Pierre (1725): Le maître à danser. Paris: Chez Rollin Fils, pàg. 104. 
377 Ibid., pàg. 105. 
378 RAMEAU (1725): Abrégé de la nouvelle methode. Paris: Chez l’auteur, pàg. 104, nº4. 
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El contretemps de menuet en avant és diferent al que es fa en arrière. Aquest últim no està descrit 

i es fa servir en molt poques ocasions en les danses. Potser era difícil per a la dona a l’hora 

d’executar-lo si el seu vestit tenia una petita cua que li arrossegava, o la faldilla tenia un 

volum important seguint la moda del segle XVIII. 

 

Unitats de passos que estan composats principalment de salts 

Pas assemblé 379 

 
Unitats de passos compostos principalment de salts: Pas assemblé. 

                                                             
379 RAMEAU, Pierre (1725): Le maître à danser. Paris: Chez Rollin Fils, pàg. 59. 
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L’assemblé consisteix en un peu que es mou d’una posició oberta cap a una de 

tancada combinada amb un mouvement, i té el valor de la primera pulsació d’un 

compàs. Ja que el pas assemblé normalment acaba sobre els dos peus, la següent 

unitat de passos es pot prendre amb qualsevol del dos. No implica cap tipus de 

desplaçament. 

Tot i que no està indicat en la línia recta que marca el símbol del pas, la cama que es mou 

s’ha d’obrir cap el costat durant el salt380. Rameau no descriu el pas assemblé com a una 

entitat a Le Maître à Danser, només en l’Abbregé. Un pas assemble és el tancament d’un peu cap 

a l’altre des d’una posició oberta cap a una de tancada. Es fa mentre es flexiona i s’eleva o 

mentre es flexiona i es salta. Aquest pas en la dansa s’assembla molt a un punt i apart 

lingüístic, ja que finalitza o tanca una frase. Aquest tancament també es produeix en música 

i en la dansa. 

L’assemblé normalment comprèn un compàs, és a dir,  

“en el temps que queda s’ha d’estar quiet [després del pas]; per exemple, 

sobre una melodia en temps ternari el tancament es fa sobre la primera 

nota de les tres, i la segona i la tercera es compten durant la pausa; però 

en melodies en compàs comú [binari], com marxes, gavottes, rigaudons, 

etc. Aquest pas ve seguit d’una pausa d’un compàs i altres no, tenint un 

pas simple o un pas marché afegit, és a dir, tancar i fer un pas per acabar 

de completar el compàs”
381. 
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380 RAMEAU (1725): Abrégé de la nouvelle methode. Paris: Chez l’auteur, pàg. 98. 
381 TOMLINSON, Kellom (1735): The art of dancing. Londres: Printed for the author, pàg. 39: with the Time you 
Rest you stand still [after the pas]; For Instance, to the Tune of triple Time the Close is performed to the first of the three Notes, 
and the second and third are counted during the Time you rest; but to Tunes of Common Time, as Marches, Gavots, Rigadoons, 
etc. This Step and Time it is to rest sometimes are a Measure and at others not, as having a plain Step or Walk added thereto, 
which said Close and Step together fill up the Time. 
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Entre-chats i demy entre-chats 

 
Unitats de passos compostos principalment de salts: Entre-chat i Demy entre-chat. 

 

Aquest pas es caracteritza pel signe del 

pied en l’air que porten les dues 

posicions, en aquest cas sempre 

precedit dels signes del plié i del saut. 

L’entrechat no figura mai en les danses 

de ball o socials. 

Tant a l’impuls com en el desplaçament, el recolzament o suport pot ser simple o doble, 

però un dels recolzaments o suports és sempre doble. Les posicions de partida varien. 

Feuillet dóna exemples de demi-entrechat i d’entrechats a 3, a 4, a 5 i a 6. 

 

Pas de Sissonne 382 

 
Unitats de passos compostos principalment de salts: Pas de sissonne. 

 

Un pas composé que consisteix en dos mouvements saltats: un pas jetté que es 

correspona a un assemblé saltat, seguit d’un salt des dels dos peus cap a només un 

en les mateixes posicions, però sense desplaçament. Equival a un compàs musical, 

tant binari com ternari i pot resultar en un canvi de peu per la unitat de passos 

següent. Suposa també un desplaçament prou important per acomodar el canvi en 

la posició dels peus. 

El pas de sissone normalment comença i acaba en una tercera o quinta posició dels peus. Els 

escriptors normalment mencionen la tercera, mentre que els notadors utilitzen la quinta. 

Per fer un pas de sissone es fa un pas assemblé des de la quinta posició o la tercera posició, 

deixant el peu que queda en la part posterior de la posició en l’aire. Seguidament es salta i es 

tanca una altra vegada la quinta posició, canviant la posició dels peus (davant i darrera). 

                                                             
382 RAMEAU, Pierre (1725): Le maître à danser. Paris: Chez Rollin Fils, pàg. 223. 
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Després es fa un salt amb els dos peus, aterrant amb el peu de davant, i el de darrera queda 

en la quinta o tercera posició en l’aire. 

Pel que fa als braços, es comença en oposició. Es canvia l’oposició pel peu que queda 

davant en l’assemblé. Es baixen els braços fent un moviment cap endins amb l’aterratge del 

segon salt. 

Des del punt de vista rítmic, el aquest pas ocupa un compàs sencer, és l’impuls del primer 

salt que marca el primer temps. Rameau dóna una descripció d’aquest pas en compàs 

ternari, que ell anomena pas de sissone coupé ja que es veu interromput per una lleugera pausa: 

“en el primer salt s’aterra sobre els dos peus, sense que els genolls 

estiguin flexionats, però els flexioneu després per fer el segon salt, el que 

es pot anomenar pas de Sissonne coupé; perquè es fa una petita parada 

per flexionar abans del segon salt”
383

. 
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Des Chasséz 384 

 
Unitats de passos compostos principalment de salts: Chassé. 

Aquest pas es caracteritza per tres canvis de pes i tres signes: plié, saut i pie en 

l’air, més la doble liaison. La lectura és simple: és un jetté que segueix l’altra 

                                                             
383 Ibid., pàg. 158: au premier saut vous retombez sur vos deux pieds, sans que les genoux soient pliez; mais vous pliez après 
pour faire le second saut, ce qui se peut nommer pas de Sissonne coupé; parce que l’on s’arreste pour plier, au second saut. 
384 Ibid., pàg. 175. 
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cama que pren el canvi de pes. La cama que fa el chassé sempre pren el canvi de pes i serveix 

a la vegada de suport en la tercera posició. La doble liaison indica que els dos canvis de pes 

s’executen en un sol temps.  

Aquest és un pas composé de desplaçament que comença i acaba amb el pes en els dos peus i 

posició oberta. Consisteix en un petit mouvement saltat des dels dos peus cap a només un, 

seguit ràpidament de la col·locació del peu que queda lliure en una posició oberta. S’en 

combinen dos o tres per omplir un compàs, ja sigui binari o ternari. 

“Aquest pas és fluit, perquè mentre es salta guanyeu l’espai per fer la 

figura que demana la dansa, és viu i ràpid perquè se’n fan diversos 

seguits, sembla que s’estigui sempre en l’aire, però sense fer més que un 

mig salt”385. 

Aquest chassé és un dels passos menys sofisticats que es troben en l’estil seriós de dansa: 

“En aquest pas que es troba freqüentment en melodies en compàs comú 

[binari], no difereix gaire del que normalment veiem quan els nens 

juguen, quan corren, i, quan s’eleven des d’una flexió dels genolls, 

colpegen un taló contra l’altre, aterrant en la quarta posició, amb els 

genolls flexionats, i continuant fent el mateix, potser al llarg de tot un 

carrer o camp”
386

. 

Els chassés es fan de costat des de la segona posició o cap endavant o enrere des de la quarta 

posició. Rameau descriu els passos que es fan de costat cap a l’esquerra, el pas precedent, 

normalment un coupé, s’ha acabat en la segona posició: 

“si aneu cap a l’esquerre, s’han de flexionar els dos genolls i elevar-se 

amb mig salt, és a dir, a ras de terra; i fent aquest moviment sobre els dos 

peus, la cama dreta s’apropa a l’esquerra per tornar al seu lloc, per 

conseqüent el chassé es porta a més distància quan es fa en la segona 

posició, pas que s’ha de fer molt ràpid, perquè s’aterra sobre el dret 

primer, i la cama esquerra es posa ràpidament a la segona posició, acció 

que fa semblar que es cau sobre els dos peus”
387.  

                                                             
385 Ibid., pàg. 177:  Ce pas est coulant, parce qu’en sautant vous gagne le terrain pour faire la Figure que la danse demande, il 
est gai c’est lors qu’il y en a plusieurs de suite, il semble que l’on soit toûjours en l’air, néanmoins sans sauter qu’à demi. 
386 TOMLINSON, Kellom (1735): The art of dancing. Londres: Printed for the author, pàg. 72: In this Step 
frequently found in Tunes of common Time, not much unlike to what we often see Boys perform in Play, when they run a long, 
and, in rising from a Sink, knock or beat one Heel against the other, lighting in the fourth Position, with the Knees bent, 
continuing the same, perhaps the Length of a Street or Field. 
387 RAMEAU, Pierre (1725): Le maître à danser. Paris: Chez Rollin Fils, pàg. 175-6: si vvous allez du côté gauche, il 
faut plier sur les deux jambes & vous relever en sautant à demi, c’est à dire, raze de terre; & en prenant ce mouvement sur les 
deux pieds, la jambe droite se rapproche de la gauche pour retomber à sa place, par conseqüent la chasse en l’obligeant de se porter 
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Des del punt de vista rítmic, el chassé ocupa un temps del compàs i és l’impuls dels salt el 

que marca el temps. Tomlinson escriu breument en compàs binari, i sembla indicar: 
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Un chassé 

 

Un chassé 

 

 

 

Chassé posé   

 
Unitats de passos compostos principalment de salts: Chassé posé. 

 

Se’l considera una variant del Chassé, però amb un desplaçament cap enrere, i 

normalment en diagonal. Els seus moviments recorden els passos d’esgrima. 

 

 

 

 

Unitats de passos amb un element de pèrdua d’equilibri i caiguda 

En aquestes unitats de passos, els genolls es flexionen sense el control usual. Tal com 

Rameau ho expressa: “els genolls es flexionen com si els hi fallessin les forces”388. 

 

 

                                                                                                                                                                                   
plus loin à l deuxième position, ce qui se doit faire très-vîte, parce que vous retombez sur le droit premier, & la jambe gauche se 
pose vîte à la deuxième position, ce qui fait paroître que l’on retombe sur les deux pieds. 
388 Ibid., pàg. 143: les genoux se plient comme si les forces manquoient. 
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Pas Tombé389 

 
Unitats de passos amb un element de pèrdua d’equilibri: Tombé. 

 

Aquest pas composé consisteix en dos mouvements i dos 

passos simples: un pas de caiguda i un demi-jetté. El 

primer mouvement està invertit, l’elevació es fa primer 

que la flexió. El pas tombé equival a un compàs sencer binari o ternari. No proporciona cap 

canvi de peu per la següent unitat de passos. La unitat de passos precedent ha d’acabar en 

una posició oberta amb el peu que aguanta el pes del cos pla a terra i la cama ben estirada. 

L’altra cama ha d’estar amb la punta recolzada sobre el terra o en l’aire. 

Després d’elevar-se sobre la mitja punta, el cos s’ha d’aguantar momentàniament en 

equilibri, després el pes canvia lleugerament cap a la cama que haurà de suportar el pes fins 

que l’equilibri es perd. Per salvar la situació, la cama que s’ha aixecat es mou cap a una 

posició tancada, agafa el pes, es flexiona i fa un jetté que permet recuperar l’equilibri. 

 

Pas de Gaillarde 390 

 
Unitats de passos amb un element de pèrdua d’equilibri: Pas de gaillarde. 

 

El pas de Gaillarde de Rameau és una 

combinació d’un pas antic de gaillarde i un pas 

tombé. El pas antic està explicat per Feuillet, i descrit per Tomlinson amb un pas assemblé 

saltat. 

Aquest pas composé té un mouvement i un pas simple: un pas assembé i un pas marché. Equival a 

un compàs musical en temps binari o ternari i proporciona un canvi de peu per a la unitat 

de passos següent. 

                                                             
389 Ibid., pàg. 142. 
390 Ibid., pàg. 142. 
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En el pas assemblé, el peu es tanca cap a la primera posició en l’aire, “proporcionant la 

llibertat per interpretar el següent pas marché simple”391. El pas de Gaillarde sovint es nota 

amb el es del cos sobre els dos peus i al final sobre el pas assemblé. 

Segons està descrit per Rameau, aquest pas consisteix en tres mouvements i quatre passos 

simples: un pas assemblé, un pas marché, un pas tombé, i un demi-jetté. Equival a dos compassos 

de música en temps binari (que és un ternari en realitat) i proporciona un canvi de peu per 

a la següent unitat de passos. 

L’explicació de Tomlinson  pels compassos ternaris es pot comparar amb les notacions del 

pas de Gaillarde en els Loures, en la qual un compàs en 6/4 es considera com dos compassos 

ternaris. 
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Per la interpretació del pas de Gaillarde en compàs binari, Rameau inclou una taula392. 

Comparant la taula de Rameau amb el poc que diu Tomlinson al respecte, semblen haver-hi 

dues possibles interpretacions: 
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391 TOMLINSON, Kellom (1735): The art of dancing. Londres: Printed for the author, pàg. 48: disengaged and at 
Liberty to perform the succeeding plain straight Step or Walk. 
392 RAMEAU (1725): Abrégé de la nouvelle methode. Paris: Chez l’auteur, pàg. 105, nº 6. 
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Passos específics de tipus de danses concretes 

La primera i la segona qualitats de la bellesa de Crousaz (uniformitat i varietat) es 

manifesten en l’arranjament i ornamentació dels passos individuals en les unitats de passos 

de la belle danse. Un pas que tipifica una dansa de caràcter particular dóna uniformitat a la 

coreografia, mentre que altres passos proporcionen diversitat. 

Alguns ítems en el vocabulari de passos de la belle danse prenen els seus noms de tipus de 

dansa, però, amb dues excepcions principals,  aquestes mateixes unitats de passos de dansa 

es podent trobar en diversos tipus de dansa diferents. Aquestes excepcions són el  pas de 

menuet i el contretemps de menuet, que es troben només en menuets i passepieds. Altres passos amb 

noms de dansa (com el temps de courante, el contretemps de gavotte, el pas de chaconne, el pas de 

bourrée, el pas de rigaudon, el pas de gaillarde, el chassé d’allemande o chassé de gigue) també es poden 

trobar en diversos altres tipus de danses, combinats amb altres passos i unitats de passos. 

 

Menuet 

 
Passos específics de danses concretes: Menuet. 

 

Per exemple, la gran majoria de les unitats de passos en les coreografies del menuet i passepied 

de principis del segle XVIII són el pas de menuet.  Ja que el número de mouvements en aquestes 

unitats de passos tendeix a variar, i una successió de pas de menuet està normalment 

interrompuda amb un o dos contretemps de menuet, pas de menuet en fleuret, o altres unitats de 

passos. 

 

Pas de bourrée 

 
Passos específics de danses concretes: Bourrée. 

 

Una altra dansa que té les seves pròpies unitats de passos és la bourrée. El pas de bourrée 

constitueix aproximadament la meitat de les unitats de passos d’una coreografia de bourrée. 

Altres unitats de passos sovint són el contretemps de gavotte, el contretemps de chaconne, temps de 

courant, coupés, jettés, pas de sissonne, glissades i contretemps ballonnés. 
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Probablement, no hi havia cap unitat de passos tan prevalent en les coreografies barroques 

de cort i d’escena com el pas de bourrée. Feuillet ofereix noranta-tres taules notades de Pas de 

bourrée, ou Fleurets, cada un mostrat en la seva interpretació cap a la dreta i cap a l’esquerra, 

fent un total de cent vuitanta-sis exemples –un ampli testimoni de la varietat, i aparent 

popularitat d’aquesta unitat de passos393. El moviment bàsic –tres passos, cadascun d’ells 

amb un canvi de pes- es variava a través de diversos canvis de nivell, direcció, 

temporització i ornamentació, com batuts i girs.  

Segons Rameau, el pas de bourrée “vertader” era el pas de bourrée de dos moviments, 

consistents en el demi-coupé, un pas marché i un demi-jeté, però observava que havia estat 

reemplaçat pel fleuret, que era simplement un demi-coupé i dos pas marchés394. De fet, la bourrée 

de dos moviments  no estava inclosa en les taules de notació de Feuillet, presumptament 

perquè ja estava fora d’ús en la data de la seva publicació el 1700. Però abans, el 1688, tant 

el fleuret com el pas de bourrée à deux mouvements apareixien entre els símbols de notació 

d’André Lorin. 

 

Temps de courante 

 
Passos específics de danses concretes: Temps de Courante. 

 

Una tercera dansa amb passos característics és la courante. Les coreografies de courante 

normalment comencen amb un temps de courante i continuen amb una barreja de demi-jettés i 

coupés. El pas combinat de demi-jetté i coupé s’anomena pas de courante, però altres arranjaments 

d’aquestes dues unitats de passos també són comuns en aquesta dansa. La majoria de les 

coreografies de courant utilitzen un temps de courante en algunes cadències. Una altra variant 

dels passos característics és la combinació entre els anomenats pas longue (coupé + jetté) i pas 

court (temps de courante + jetté). Aquests dos passos, que deuen els seus noms a la relació que 

tenen amb l’espai que prenen, es solen fer junts en alternança. 

El 1700, Feuillet comença la seva taula de passos de dansa en notació amb el tems de 

Courante395,   una manera molt apropiada de començar tenint en compte la gran estima que 

es tenia a la courant en aquell moment: la danse à deux preferida de Lluís XIV, qui la 

                                                             
393 FEUILLET, Raoul-Anger (1700): Choréographie ou l’Art de décrire la danse. Paris, chez l’auteur et chez Michel 
Brunet. Edició de 2004. Bologna: Arnaldo Forni Editore, pàgs. 63-70.  
394 RAMEAU, Pierre (1725): Le maître à danser. Paris: Chez Rollin Fils, pàgs. 122-129.  
395 FEUILLET, Raoul-Anger (1700): Choréographie ou l’Art de décrire la danse. Paris, chez l’auteur et chez Michel 
Brunet. Edició de 2004. Bologna: Arnaldo Forni Editore, pàg. 47.  
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interpretava en els balls de la cort immediatament després dels branles que obrien els 

balls396.  

El 1717, Gottfried Taubert, en la seva descripció del tems de courante cap endavant, escriu 

que durant l’elevació (sobre el peu esquerre) el peu dret fa un moviment en glissé cap a la 

dreta i després es porta cap a davant en el taló del peu esquerre abans de moure´s endavant 

en un pas glissé. Això contrasta en les descripcions del 1725 de Pierre Rameau397, i  en la 

versió traduïda tres anys més tard de John Essex398. En el seu primer exemple, el peu dret 

s’obre cap el costat durant la flexió del peu esquerre, i després durant l’elevació llisca cap 

endavant cap a la quarta posició, on pren el pes del cos. Kellom Tomlinson, el 1735, 

combina elements d’aquestes versions en el seu exemple, advocant una elevació del peu 

esquerre mentre la punta del peu dret apunta cap el costat, després es mou el peu dret 

lentament cap endavant, fregant contra el terra mentre es fa el moviment399. 

 

 

Contretemps de Gavotte 

 
Passos específics de danses concretes: Gavotte. 

 

El 1725, Rameau identifica el contre-tems de gavotte [sic] com un dels passos principals en la 

dansa400. Les notacions i descripcions confirmen que els moviments bàsics per aquesta 

unitat de passos, normalment identificada simplement com contretemps en avant, són un salt, 

seguit de dos passos. Aquesta seqüència ha estat identificada entre les unitats de passos 

sense nom representades en el manuscrit de Favier que documenta una masquerada a la 

sort el 1688401. 

 

 

                                                             
396 RAMEAU, Pierre (1725): Le maître à danser. Paris: Chez Rollin Fils, pàgs. 110-111.  
397 Ibid., pàgs. 116-18. 
398 ESSEX, John (1728): The Dancing Master o the Whole Art and Mistery of Dancing Explained, Done from the French 

of Monsieur Rameau. Londres: Printed by the Author and J. Brotherton, pàgs. 33-4. 
399 TOMLINSON, Kellom (1735): The art of dancing. Londres: Printed for the author, pàgs. 33-34.  
400 RAMEAU, Pierre (1725): Le maître à danser. Paris: Chez Rollin Fils, pàg. 256.  
401 MARSH, Carol; i HARRIS-WARRICK, Rebecca (1988): “A new source for seventeenth-century ballet: Le 

Mariage de la Grosse Cathos” a Dance Chronicle, núm. 11, pàg. 416.  
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Pas de Chaconne o pas de Passacaille 

Una unitat de passos especialment amb encant és el pas de chaconne o pas de passacaille. Una 

descripció relativament clara de la seva forma a principis del segle XVIII es donada per 

Tomlinson: un salt amb mitja volta, seguit d’un salt amb una altra mitja volta, i després un 

altre salt o “baloné” cap endavant402. Per tant, era un pas compost de tres moviments 

diferents que ocupava un compàs de música de tres temps. 

Es poden trobar diversos exemples en la col·lecció d’entrées de ballet de Guillaume Louis 

Pécour el 1704, notat per Feuillet, com en la Passacaille pour une femme403, o en la Chaconne de 

Phaeton pour homme404. Tal com s’il·lustra en aquests exemples, les passacailles i chaconnes 

d’aquell moment eren típicament coreografies llargues i complicades per a un sol ballarí. 

 

Altres unitats de passos característics 

El desenvolupament d’altres unitats de passos característics es poden resumir de la següent 

manera: 

Pas de Rigaudon: entre els contretemps notats per Feuillet, n’hi ha un que ell anomena le pas  de 

rigaudon. Es fa sur place (sense desplaçament), consisteix en un salt mentre s’obre un dels 

peus cap el costat amb un lleuger moviment circular cap a l’interior, un tancament en la 

primera posició, llavors es fa la mateixa obertura amb l’altre peu i es torna a tancar en la 

primera posició, aquesta vegada sense el salt. Per concloure la seqüència, Rameau escriu un 

plié i un salt en la primera posició405. 

Pas de gaillarde: Feuillet localitza els exemples del pas de gaillarde entre la seva taula de tems de 

courant406 i el mostra com una flexió i una elevació en la primera posició amb el pes del cos 

sobre un dels peus, seguida d’un pas pla o pas marché cap el costat. 

En el text sobre el nou sistema de notació, Rameau parla del pas de gaillarde en el seu capítol 

sobre l’assamblé i el pas de rigaudon. En aquell moment, el 1725, el pas consistia en un assemblé 

                                                             
402 TOMLINSON, Kellom (1735): The art of dancing. Londres: Printed for the author, pàgs. 83-4.   
403 FEUILLET (1704): Recüeil de Dances de Mr. Pécour. Paris: Chez le Sieur Feuillet, Pàg. 20.   
404 Ibid, pàg. 193. 
405 RAMEAU, Pierre (1725): Le maître à danser. Paris: Chez Rollin Fils, pàg. 160.   
406 FEUILLET, Raoul-Anger (1700): Choréographie ou l’Art de décrire la danse. Paris, chez l’auteur et chez Michel 
Brunet. Edició de 2004. Bologna: Arnaldo Forni Editore, pag. 76.   
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i un pas marché, seguit d’un pas tombé –és a dir, un pas de caiguda sobre el peu que aguanta el 

pes del cos- i un demi-jeté 407. 

Chassé de Gigue o Chassé battu: descrit per Taubert el 1717, inclou tres canvis de pes i permet 

l’alternança d’ambdós costats.  

Però molts altres tipus de danses (com sarabandes, forlanes, i gigues) no tenen una unitat de 

passos característica i utilitzen una varietat de pas de bourrée, temps de courant, coupés, jettés, etc. 

Francine Lancelot explica que, en la base de les unitats de passos, una coreografia de 

rigaudon és indistingible a la d’una forlane408. En aquestes danses, la uniformitat s’aconsegueix 

d’altres maneres. 

 

La majoria de les coreografies són úniques i hi ha molt poca estandardització entre elles. 

Per exemple, una gigue no consisteix en un patró particular de passos. Cadascuna de les 

coreografies de gigue que es conserven és una progressió única de passos, tot i que alguns 

passos (com el contretemps balloné) són habituals en moltes coreografies. Pel contrari, en la 

courante i el menuet es podia utilitzar un patró de passos de manera repetitiva, però això no és 

habitual (també existeixen coreografies d’aquest tipus de danses molt més elaborades).  

A més dels passos utilitzats que poden ser peculiars d’una dansa en concret, el que 

caracteritza una tipologia particular de dansa és: 

1. El tempo i ritme en el que s’executen els passos, i que ve dictat per la peça musical 

que acompanya la coreografia. 

2. El número d’unitats de passos (pas composés) que hi ha per compàs. Per exemple, una 

gigue i un loure semblen bastant similars, però la loure (més lenta) té dos unitats de pas 

per compàs, en lloc de només un en el cas de la gigue. 

 

 

 

 

                                                             
407 RAMEAU (1725): Abrégé de la nouvelle methode. Paris: Chez l’auteur, pàgs. 59-60.   
408 LANCELOT, Francine [coord.] (1996): La Belle Dance: Catalogue Raisonné des Chorégraphies Françaises en 
Notation Feuillet. Paris: Van Dieren Éditeur, pàgs. 4-43. 
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5.7. BRAÇOS 

 
Estadis del braç. 

 

En l’estil noble, l’ús dels braços és d’una importància suprema. Es mouen en una simpatia 

rítmica amb els peus, i emmarquen i milloren la presència; la qualitat dels seus moviments 

era la carta de presentació dels bons ballarins. Els braços mai s’alçaven per sobre de les 

espatlles; ja que el cap, la seu de l’intel·lecte, havia de ser la part més alta del cos409.  

 

 

Ballarina no identificada. Col·lecció de Georg Chaffee, Harvard Theatre Collection. 

 

Els moviments dels braços generalment no estan especificats en les coreografies. Els 

comentaris sobre l’ús dels braços es troben en algunes fonts, per exemple a Le Maître à 

Danser de Pierre Rameau, a mode de descripció.  

                                                             
409 ANNAS, A. M. (1983): “The Elegant Art of Movement” a An Elegant Art, FRESHMAN, Phil, 

SCHOBER, Dorothy J. I EINZIG, Barbar. Nova York,  pàgs. 35-58. 
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Els braços410 sempre es mouen en simpatia rítmica amb els moviments dels peus i els 

passos. De manera acadèmica i ortodoxa hi ha tota una sèrie de normes per incloure els 

braços en cada pas, i moltes de les unitats de passos típicament característics de cada tipus 

de dansa tenen ja uns moviments de passos inherents i propis de cada pas o de cada unitat 

de passos. De totes maneres, en una seqüència de passos, sovint els moviments dels braços 

regulars d’una unitat de passos s’han de modificar segons el context. A vegades, la 

juxtaposició d’unitats de passos resulta en una multitud de moviments, que algunes vegades 

resulta massa ràpida per tal d’aplicar els moviments acadèmics dels braços en cada un dels 

passos. El gust individual, en aquests casos, finalment determina quins moviments es 

conserven i quins es descarten. La simplicitat, sense que impliqui la pèrdua de vitalitat 

rítmica, sempre ha de ser l’objectiu. Els braços han de servir per ajudar a donar el caràcter 

rítmic de cada pas, i ajudar a la vegada al ballarí a realitzar cada pas amb la major simplicitat 

i facilitat possible; en cap cas, els braços han de semblar recarregats, complicats i massa 

elaborats en relació als moviments dels peus. 

Tot i que hi ha tota una teoria sobre la notació dels moviments dels braços, aquests només 

s’inclouen en les partitures i en les coreografies quan impliquen algun moviment inusual o 

especial, és a dir, quan surten dels moviments convencionals i inherents en els passos o els 

moviments dels peus. En les danses ortodoxes tothom coneixia els moviments dels braços 

apropiats per a cada pas, i també, segons Feuillet, hi havia una certa llibertat en la tria 

segons en gust personal de cada ballarí: 

“Tot i que els moviments dels braços depenen del gust del ballarí més 

que de les regles que es puguin donar, no deixo d’incloure alguns 

exemples, en els quals es veurà a través de caracters demostratius els 

diferents moviments que poden fer els braços mentre es balla, mitjançant 

els quals es podrà marcar fàcilment en les danses cada moviment dels 

braços que ha d’acompanyar cada pas”
411

. 

En general, els moviments dels braços es feien sempre en paral·lel amb els de les cames i es 

limitaven a fer moviments rotatius de les tres articulacions: canell, colze i esptalla 

(pràcticament només en danses teatrals, menys ortodoxes i amb més llibertat de moviment, 

                                                             
410 Des Ports des Bras, et de Leurs Mouvemens (FEUILLET, Raoul-Anger (1700): Choréographie ou l’Art de décrire la 
danse. Paris, chez l’auteur et chez Michel Brunet. Edició de 2004. Bologna: Arnaldo Forni Editore, pàg. 97); i 
Des Differens Mouvemens des Bras (RAMEAU, Pierre (1725): Le maître à danser. Paris: Chez Rollin Fils, pàg. 200). 
411 FEUILLET, Raoul-Anger (1700): Choréographie ou l’Art de décrire la danse. Paris, chez l’auteur et chez Michel 
Brunet. Edició de 2004. Bologna: Arnaldo Forni Editore, pàg. 97: Quoy que les Ports d Bras dependent plus du goût 
du Danceur que des Regles qu’on en pourroit donner, je ne laisse pourtant pas que d’en mattre icy quelques Exemples, où l’on 
voira par des caracteres démonstratifs les differens mouvemens que les bras peuvent faire en dançant, au moyen desquels caracteres 
on pourra aisément marquer dans les danses chaque port de bras qui doit accompagner chaque pas. 
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en part per les diferències en el vestuari). El moviment del braç des de l’espatlla es 

correspon amb el moviment de la cama des de la cadera; el moviment des del colze, es 

correspon amb el que es fa amb la cama des del genoll, i el moviment del canell, al del 

turmell. Els moviments dels braços també estaven relacionats amb la disposició de les 

cames en l’espai.  

“Tothom sap que Monsieur de Beauchamp va ser un dels primers que els 

ha introduït; i que ell n’ha donat les regles, i això ha fet néixer el desig en 

moltes persones d’ambdós sexes de començar a practicar-los, per 

augmentar tots els ornaments que es fan avui”
412. 

 

Els símbols pels braços i les línies que descriuen els seus moviments i posicions són molt 

més rudimentaris que aquells que simbolitzen els moviments dels peus. El símbol del braç 

és una línia recta amb un traç perpendicular que creua el final, que representa el 

començament del braç o la unió amb l’espatlla, marcada amb una lletra A. L’altra extrem de 

la línia, que representa el canell incloent la mà, es marca amb una C. La lletra B es 

correspon amb el braç en si. En algunes ocasions, a la línia central marcada amb una B, hi 

ha una línia petita perpendicular que representa el colze. Aquesta línia es distingeix en el 

tractat de Weaver, però no en de Feuillet: 

 

Feuillet 

 

Weaver 

 

  

Per mostrar el moviment en les articulacions, el símbol del braç també es doblega en el 

punt del traç que es correspon amb l’articulació determinada: 

 
Símbol pel braç estirat cap el costat des de l’espatlla. 

 
Símbol del canell articulat. 

 

 

El colze articulat. 

                                                             
412 RAMEAU, Pierre (1725): Le maître à danser. Paris: Chez Rollin Fils, pàg. 195: Et de plus chacun sçait que 
Monsieur de Beauchamp a été un des premiers qui les a mis au jour; & qu’il en donnoit les regles, & c’est-là ce qui a fait naître 
le desir à tant de personnes de l’un & de l’autre sexe de s’y exercir, pour y augmentar tous les agrémens qu’il ont aujourd’hui. 
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Tot el braç aixecat des de l’espatlla, però cap endavant. 

 

Cal remarcar que els símbols dels braços no indiquen de manera clara la direcció espacial 

que ha de seguir el braç, visualment es podria moure cap a davant del cos o cap amunt, 

segons el punt de vista (tal com es pot comprovar en l’últim exemple esmentat). Vist des de 

dalt, el membre sembla apuntar cap a una direcció endavant, però vist com si  estessim 

darrera, sembla apuntar cap amunt. De totes maneres, Rameau descriu les posicions A i B 

com amb els braços direccionats cap amunt, mentre que Feuillet diu del C “El braç davant 

d’un mateix” 413. 

Precisament a causa d’aquestes ambigüitats, és necessari conèixer els moviments del braç 

per poder entendre aquests símbols. El tractat on estan descrits de manera més clara és el 

de Rameau; ja que el de Tomlinson és poc clar i molt breu en aquest aspecte. De totes 

maneres, aquests dos autors estan d’acord en què moure bé els braços és una senyal 

inequívoca d’un bon ballarí o ballarina: “la gràcia del cos [...] depèn del bon moviment dels 

braços, no”414. 

“La correspondència de les cames i els braços en la dansa és un aspecte 

d’una naturalesa tan bonica que qualsevol malaptesa o movement 

inapropiat destruiria la bellesa del conjunct, ja que la dansa no pot ser 

bona si alguna de les seves parts es fa de manera decrèpita o coixa”
415  

 

Per començar el movement dels braços, s’han d’elevar cap els costats “a l’alçada de la boca 

de l’estómac”416. L’alçada dels braços pot variar lleugerament en cada individu: 

“Veritablement, un bon mestre sap posar-los apropiadament segons la 

formació de l’alumne, com de fer-los posar més alt, si la persona és de 

baixa estatura, i si és de major estatura han d’estar a l’alçada dels malucs; 

                                                             
413 FEUILLET, Raoul-Anger (1700): Choréographie ou l’Art de décrire la danse. Paris, chez l’auteur et chez Michel 
Brunet. Edició de 2004. Bologna: Arnaldo Forni Editore, pàg. 97: Le Bras tout-à-fait devant soy. 
414 ESSEX, John (1728): The Dancing Master o the Whole Art and Mistery of Dancing Explained, Done from the French 
of Monsieur Rameau. Londres: Printed by the Author and J. Brotherton, pàg. 115: As the Grace of the Body […] 
depends on the Moving of the Arms well. 
415 TOMLINSON, Kellom (1735): The art of dancing. Londres: Printed for the author, pàg. 153: The 
Correspondence of the Legs and Arms in Dancing is a Point of so nice Nature that any Awkwardness or improper Movements 
therein would destroy the Beauty of the whole, since that Dancing cannot be good which is decrepid or lame in any of its Parts. 
416 De la Position des Bras et de l’Elévation qu’ils Doivent Avoir (RAMEAU, Pierre (1725): Le maître à danser. Paris: 
Chez Rollin Fils, pàg. 153). 
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però si és proporcionat, les tindrà a l’alçada de la boca de l’estomac; un 

consell que he après d’un dels més hàbils dels nostres dies”
417

. 

 

Poignet 

 
Estadis del braç: poignet. 

 

Feuillet dóna cinc moviments circulars en notació pel canell, el colze i tot el braç des de 

l’espatlla. Les posicions en els moviments dels canells que es donen a continuació serviran 

per clarificar les explicacions més en detall que es donaran seguidament. 

 

Si es tracta de petits moviments de rotació, aproximadament de mitja volta:   

1. Des d’abaix cap amunt: es fa en posició d’elevació, amb els palmells 

cap avall, cap a la posició d’elevació amb els palmells cap amunt. 

 

2. Des de dalt, cap abaix: es fa des de la posició d’elevació, amb els 

palmells cap amunt, cap a la posició d’elevació amb els palmells cap avall. 

 

Rotacions de voltes senceres:  

3. Rodona amunt: començant i acabant en la posició d’elevació amb 

els palmells cap avall. 

 

4. Rodona cap avall: començant i acabant en la posició d’elevació amb 

els palmells cap amunt. 

 

Els braços en moviment fan sempre figures circulars, ja sigui cap amunt o cap avall, cap a 

dins o cap enfora. En la coreografia, aquestes figures es mostren mitjançant línies curves  

ajuntades al final dels símbols del braç que representen la posició de començament (la 

posició de finalització esdevé la posició de començament del següent símbol).  

 

                                                             
417 Ibid., pàg. 195: Il est vrai, que le bon Maître sçait les placer à propos selon la construction de l’Ecolier, comme de les faire 
porter plus haut, si le sujet a la taille courte, & s’il a la taille longue ils doivent estre à la hauteur des hanches; mais s’il est 
proportioné, il les tendra à la hauteur du creux  de l’estomac; Remarque que j’ai sçû d’un des plus habiles de nos jours. 
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Els moviments del canell necessiten petites rotacions de la mà i del braç des de l’espatlla418. 

El braç es manté en la posició d’elevació (amb els braços estirats a ambdós costats del cos), 

excepte per un petit moviment d’elevació i caiguda. En els següents exemples, dibuixats 

només pel canell dret, el símbol mostra el braç en la posició d’inici. La línia circular adjunta 

al símbol del braç representa el moviment circular del canell. La posició final es llegeix des 

de la posició d’inici del següent moviment: 

 

Coude 419 

 
Estadis del braç: coude. 

 

Per fer moviments del colze, la part més baixa dels fa un moviment de rotació des del 

colze, l’alçada de la part més alta del braç es manté més o menys constant. Aquests 

moviments necessiten petites rotacions del braç des de l’espatlla i moviments simpàtics del 

canell: 

“El colze, com el canell, té el seu moviment de dalt a baix i de baix a dalt; 

amb aquesta diferència: que mentre flexioneu els colzes, els canells els 

acompanyen; fet que evita que els braços estiguin rígids, i els hi dóna 

molta gràcia; però no s’ha de flexionar massa el canell, perquè semblaria 

extravagant”
420

. 

Rameau diu dels passos de dansa social que els moviments dels braços des de l’espatlla es 

fan servir en molt comptades ocasions. Feuillet dóna símbols per moviments que es feien 

servir només en les danses teatrals421. 

 
Ronde de Coude, de baix cap a dalt. 

 

Moviment de colze de dalt cap a baix. 

                                                             
418 Ibid., pàg. 203: De la Manière de Prendre des Mouvements du Poignet. 
419 Ibid., pàg. 206: Du Mouvement du Coude et de l’Epaule. 
420 Idem: Le coude, comme le poignet a son mouvement de haut en bas & de bas en haut; avec cette difference, que lorsque vous 

pliez les coudes, les poignets les accompagnent; ce qui empêche que les bras ne soient roides, & leur donnent beaucoup de grace; 

néanmoins il ne faut pas tant plier le poignet, parce qu’il paroîroit outré. 
421 Veure FEUILLET, Raoul-Anger (1700): Choréographie ou l’Art de décrire la danse. Paris, chez l’auteur et chez 
Michel Brunet. Edició de 2004. Bologna: Arnaldo Forni Editore, pàg. 99. 
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Doble moviment de colze, de baix cap a dalt i de dalt cap 

abaix. 

 

L’opposition 422 

 

“De tots els moviments de la dansa, l’oposició o el contrast del braç amb 

la cama, és el més natural per a nosaltres, i el que menys es té en compte: 

per exemple, si ens fixem en una persona caminant, veurem que quan 

fan un pas amb el peu dret, el braç esquerre s’oposarà a aquest moviment 

endavant del peu de manera natural, fet que sembla vertaderament una 

norma”423. 

 

  

“ el cos està dret, el cap està girat cap el costat del braç 

oposat, que és el dret, i que està flexionat davant vostre, 

amb la mà a l’alçada de l’espatlla i igualment davant; el 

braç esquerre estirat cap a un costat i també una mica 

enrere, però a l’alçada de la boca de l’estomac; es manté el 

cos sobre el peu esquerre, amb el taló del peu dret a punt 

per fer un pas”424. 

 

 

La posició d’oposició generalment es fa amb un moviment del colze des de baix cap a dalt, 

feta pel braç oposat al peu que es mou cap endavant. En els passos cap endavant, el braç 

que es mou és el contrari al peu que avança en el pas; mentre que en els moviments cap 

enrere, el braç que fa el moviment és el mateix que el peu que avança cap enrere. En els 

                                                             
422 RAMEAU, Pierre (1725): Le maître à danser. Paris: Chez Rollin Fils, pàg. 210: De l’Opposition des Bras aux 
Pieds. 
423 ESSEX, John (1728): The Dancing Master o the Whole Art and Mistery of Dancing Explained, Done from the French 
of Monsieur Rameau. Londres: Printed by the Author and J. Brotherton, pàg. 123: Of all the Movements in Dancing, 
Opposition or the Contrast of the Arm to the Leg is the most natural to us, and the least regarded: For Example; to see different 
Persons walk, you will find that when they step with the right Foot forward, the left Arm will naturally oppose it, which seems to 
be a certain Rule. 
424 RAMEAU, Pierre (1725): Le maître à danser. Paris: Chez Rollin Fils, pàg. 211: Elle a le corps droit, la tête tournée 
du còté du bras opposé, qui est le droit, & qui est plié devant vous, mais la main à la hauteur de l’épaule & meme devant; le 
bras gauche étendu à côté & même un peu en arriere, mais élevé à la hauteur du creux de l’estomac; elle est posée sur le pied 
gauche, le talon du pied droit levé & prêt à partir. 
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passos que es desplacen de costat, la posició dels braços depèn de la seqüència de la que 

formin part. 

Per equilibrar el moviment ascendent del colze, el canell de l’altre braç fa un moviment 

ascendent complementari simultani, sense canviar la posició d’elevació. 

 

 
Estadis del braç: Dégagés. 

 

Quan els peus estan de costat, com en la primera i segona posició, normalment els braços 

prenen la posició d’elevació al costat del cos. Però quan un peu esta col·locat més endavant 

que l’altre, com succeeix en la tercera, quarta i quinta posicions, els braços es mouran el 

posició d’oposició. De totes maneres, aquestes normes poden variar segons la seqüència 

dels passos, i sobretot en el cas de les danses teatrals, en les quals els braços s’adapten a 

funcions retòriques, a les característiques dels personatges que encarnen els ballarins i als 

estereotipus de la commedia dell’arte. 

 

 

L’élevation 

 
Estadis del braç: Élevation. 

 

Els braços en posició d’elevació, amb els palmells de les mans cap amunt (segons Rameau) 

o cap a la Présence (segons Tomlinson), fan un primer moviment amunt i avall lleugerament 

mentre es giren els canells cap endins fins que els palmells estan de cara avall. 

 

“el gir dels canells i palmells de les mans cap amunt en un moviment lent en direcció a l’interior del cos, o cap 

enfora [...] semblant a la caiguda d’una ploma o la baixada d’un ocell, la seva caiguda és molt suau i lleugera; i 

suposa una gràcia meravellosa quan es fa ben feta”425. 

 

                                                             
425 TOMLINSON, Kellom (1735): The art of dancing. Londres: Printed for the author, pàg. 154: the Turn of the 
Wrists and Palms of the Hands downwards in a slow and even Motion inwards, or forwards […] greatly resembling the Fall of 
a Feather or the Coming down of a Bird, their Fall is so smooth and easy; and it is a wonderful Grace to Dancing when well 
performed. 
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Quan els peus estan de costat, els braços s’eleven també 

cap els costats. Les mans estan normalment col·locades al 

mateix nivell que l’estomac.  Feuillet426 representa l’elevació 

dels braços de la següent manera, tot i que podria semblar 

que l’alçada dels braços és excessiva. 

 

Aquest moviment preliminar i circular dels braons cap avall coincideix amb el moviment 

inicial dels genolls, el lleuger plié inicial. Tomlinson indica que totes les danses comencen 

amb els braços en posició d’elevació, amb els palmells cap amunt, però Rameau 

generalment relaciona aquesta posició simètrica a la primera i segona posició dels peus, 

quan aquests estan també col·locats de manera lateral. Cal destacar, no obstant, que la 

majoria de les danses de les quals es conserva la coreografia comencen amb una quarta 

posició dels peus, i, per tant, amb una posició d’oposició dels braços. 

 

Col·locació dels símbols dels braços sobre la línia que marca el recorregut 

Els símbols dels braços es col·loquen tant a la dreta com a l’esquerra de la línia de 

recorregut quan s’avança cap endavant o cap enrere (segons el braç que s’hagi de moure, 

dret o esquerre, seguint la mateixa lògica que per als peus), però quan el ballarí es desplaça 

cap els costats, els dos braços es col·loquen sobre la línia de recorregut.  

Quan els braços es mouen de manera consecutiva, els símbols es col·loquen d’igual manera 

sobre la línia de recorregut que es fa amb els peus i els passos. 

De totes maneres, cal emfatitzar que els braços no es donaven pràcticament mai en les 

coreografies de danses, eren els Maîtres à danser els encarregats de mostrar els moviments de 

braços adequats a cada pas. A nivell anecdòtic, en la Chorégraphie de Feuillet (1700)427, 

s’inclou l’única partitura de coreografia amb els braços explícits, i una proposta de ritme de 

castanyoles: 

 

                                                             
426 FEUILLET, Raoul-Anger (1700): Choréographie ou l’Art de décrire la danse. Paris, chez l’auteur et chez Michel 
Brunet. Edició de 2004. Bologna: Arnaldo Forni Editore, pàg. 89. 
427 Ibid., pàg. 102. 
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Agafar-se les mans428 

En els tractats de Feuillet (pàg. 96) i Weaver (pàg. 54) es pot trobar la següent explicació: 

 

 

 

De totes maneres, les direccions precises i nivells d’alçada dels braços no estan indicats. 

Quan es dóna una mà, els símbols representen la manera habitual de donar-se les mans, 

tant quan es balla, com en altres ocasions de la vida quotidiana.  

En aquest exemple, la primera pàgina de la Bourrée d’Achille429, es poden veure ambdós 

signes: 

 

                                                             
428 Pour Donner les Mains en Dançant (FEUILLET, Raoul-Anger (1700): Choréographie ou l’Art de décrire la danse. 
Paris, chez l’auteur et chez Michel Brunet. Edició de 2004. Bologna: Arnaldo Forni Editore, pàg. 96). 
429 FEUILLET (1709): Recueil de Dances composées par Mr. Pécour. Paris: Chez l’auteur, pàg. 1. 
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5.8. FIGURES EN L’ESPAI 

 

Els passos que ha estat descrits es feien servir en una gran varietat de patrons sobre l’espai. 

Aquests patrons eren equilibrats i simètrics, dissenyats per conduir els ballarins, apropant-

los i allunyant-los, de moltes maneres diferents. Els ballarins poden viatjar junts en la 

mateixa direcció un al costat de l’altre. El contorn de le figures de la dansa es basava en 

combinacions de línies circulars i línies rectes, ja fossin perpendiculars a un dels costats de 

la sala o en diagonal. La varietat a vegades s’aconseguia juxtaposant seccions contrastants 

d’aquestes; per exemple, vuit compassos d’una figura amb línies rectes i vuit compassos de 

figures amb línies curves. L’essència de l’ús de l’espai era la figuració simètrica. 
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Quan una parellava balla sola, les figures espaials de les danses eren tant importants com els 

passos. Els honors o reverències que es feien abans de ballar anaven seguits d’un 

apropament inicial cap a la Présence asseguda en un dels extrems centrals de la sala, i les 

danses concloïen  amb un allunyament de la Présence i culminava amb els honors que es 

feien després de la dansa. Durant una dansa, els elaborats patrons dirigien el focus dels 

ballarins en varis nivells, cap a la Présence, els espectadors, o cap a la parella de ball. 

Per tant, els ballarins començaven i acabaven les danses socials en les mateixes posicions 

que havien començat, de costat a costat, tenint davant d’ells l’espai que havien d’ocupar o 

que ja havien ocupat. Durant el ball, estaven de cara a la personalitat que presidia la sala i 

l’assistència es repartia al voltat de l’espai reservat per a la dansa. En el teatre, es situaven al 

mig del fons d l’escenari, de cara al públic. 

 

Figures 

 
Figures en l’espai. 

 

“Figura, és seguir un camí amb gràcia”430 

Segons Feuillet, una figura de dansa és un camí que s’ha de fer amb gràcia. Entre les figures 

que s’utilitzen en les coreografies de belle danse es troben línies verticals, línies horitzontals, 

línies corbes, semi cercles, ovals, i espirals. Aquestes figures es combinen en patrons 

espacials regulars, ordenats i ben proporcionats.  

 

De la figure 431  

Es fan servir principalment dos tipus de figures en la dansa: en la figure regulière, els ballarins 

es mouen de manera simètrica, fent la mateixa figura, però en direccions oposades creant 

un efecte de mirall; i en la figure irregulière, els ballarins fan la mateixa figura en la mateixa 

direcció, són figures paral·leles que creen una imatge idèntica, de costat. Tal i com ho 

explica Feuillet: 

                                                             
430 FEUILLET, Raoul-Anger (1700): Choréographie ou l’Art de décrire la danse. Paris, chez l’auteur et chez Michel 
Brunet. Edició de 2004. Bologna: Arnaldo Forni Editore, pàg. 2: Figure, est de suivre un chemin tracé avec art. 
431 Ibid., pàg. 92. 
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 “Les figures regulars tenen lloc quan dos o més ballarins es mouen en 

direccions oposades, és a dir, mentre un va cap a la dreta, l’altra es mou 

cap a l’esquerre. La figura irregular és quan els dos ballarins van junts cap 

el mateix lloc”
432. 

En altres paraules, les figures simètriques eren acostumades en les coreografies de la belle 

danse, i les figures paral·leles eren les excepcions. 

 

            

 

Ja que les figures en les coreografies de la belle danse eren dissenys geomètrics, es veien 

millor des de dalt. En el teatre, els espectadors que s’asseien més amunt que l’escenari 

estaven més ben col·locats. En els balls del rei, el rei s’asseia en el seu tro i tenia la posició 

més avantatjosa.  

 

Du Chemin 433 

Les figures es descriuen amb línies geomètriques que formen el camí que s’ha de seguir.  

La dona es situa sempre a la dreta de l’home i es considera l'eix de la dansa a la línia recta 

virtual que passa entre els dos ballarins.  Aquesta línia mostra el camí la línia a través de la 

qual han de avançar els ballarins durant la dansa. Les línies que formen aquest camí són: 

Ligne droit: una línia recta que avança o retrocedeix per la zona de dansa. 

Ligne diamétrale: una línia que va d’un costat a l’altre. 

                                                             
432 Idem: La figure regulière est quand deux ou plusieurs Danceurs vont par mouvement contraire, c’est à diré que tandis que 

l’un va à droit, l’autre va à gauche. La figure irreguliere es quand les deux Danceurs qui figurent ensemble vot tous deux d’un 

même côté. 
433 Ibid., pàg. 4. 
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Ligne oblique: una línia d’un angle a l’altre (d’un cap de cantó a l’altre) 

Ligne circulaire: una línia que segueix un camí encorbat sobre la zona de dansa. També es diu 

Ronde. Feuillet no separa aquest d’una línia circular, però Rameau si que les distingeix. 

Ligne ponctuée: Una línia de punts, que s’utilitza quan els passos que venen a continuació han 

de tornar pel mateix camí que s’ha descrit, per exemple per avançar seguint una línia i 

després desfer la figura fent la mateixa línia, però cap enrere434. Una línia de punts també es 

fa servir quan més d’un ballarí ha de passar pel mateix lloc dues vegades en una mateixa 

figura.  

 

La relació entre le figures espacials i els ballarins 

Les orientacions dels ballarins en relació a les seves progressions o evolucions per l’espai 

eren simples i evidents (sempre que no s’indiqués el contrari): són de cara en els 

desplaçaments cap endavant, d’esquena en els desplaçaments cap enrere, i de perfil en els 

desplaçaments laterals. Algunes progressions es fan girant, però no són habituals en el 

repertori de ball o de dansa social. 

Pel que fa als desplaçaments dels ballarins respecte a les seves parelles de dansa, es poden 

resumir en tres possibilitats: costat a costat, cara a cada i esquena amb esquena. Però si 

aquestes orientacions són clares cada vegada que els ballarins estan a prop, ho són menys 

quan s’allunyen entre ells. A una certa distància, o bé les orientacions es mantenen igual 

(malgrat el factor de llunyania), o bé es transformen fins al punt que són difícils de 

reconèixer. 

De fet, la relació d’orientació entre els ballarins només és important quan estan a prop l’un 

de l’altre; així es pot enriquir la dansa amb variants diferents. En les seqüències on els 

ballarins estan allunyats, aquesta orientació perd la seva importància, la mirada (que no 

apareix a la partitura) és suficient per mantenir la relació entre els ells. 

Aquesta distància, nul·la al començament i a l’arribada de la dansa, intervé en el 

desenvolupament de la dansa; en les variacions, i permet separar els tipus diferents de 

seqüències entre els que es compten l’allunyament o apropament de petita amplitud, 

separació-retrobada amb els desplaçaments més importants, etc. 

                                                             
434 Ibid., pàg. 42. 



269 
 

Aquestes variacions de distància són el resultat del disseny dels desenvolupaments i es 

deuen a la preocupació del compositor per enriquir en disseny. En realitat, a l’execució, es 

percep que aquestes variacions han pres una altra importància, una espècie de joc entre les 

parelles que esdevé un dels aspectes de l’acció, reemplaçant els elements dramàtics absents 

en la dansa social. 

En altres paraules, no és la distància el factor important, sinó les relacions entre 

apropament i allunyament que es produeixen entre els ballarins. 

Donada la importància de les evolucions en tot en repertori de ball, l’anàlisi de tota dansa 

ha de tenir en compte la progressió i la doble categoria orientació-distància dels ballarins 

entre ells. 

 

Relació entre les figures i la música 

Les danses comprenien un cert número de figures diferents, cadascuna de les quals 

equivalia normalment a una frase musical, una repetició o una part musical (una repetició 

musical o part era una secció de música, en la música per a dansa normalment entre quatre i 

setze compassos de llargada, que constituïa una frase musical). 

Sobre el seixanta per cent de la música per a dansa està en forma binària, això és, tenen 

dues parts. Cadascuna d’aquestes parts es tocava normalment dues vegades –AABB. Tot i 

que les parts es repetien, les figures de la dansa ho eren en comptades ocasions. Fins i tot 

quan una figura i seqüència de passos es ballava més d’una vegada, la seva direcció espacial 

quasi sempre canviava. Per exemple,  una parella podia avançar amunt i avall de la sala o de 

l’escenari en la interpretació inicial, i creuar l’estància en la repetició. Per qüestions 

coreogràfiques, una peça en forma binària es tocava normalment dues vegades. Les dues 

parts de la peça es repetien dues vegades, resultant en AABB, AABB. Mentre alguns tipus 

de dansa normalment tenien parts de llargada uniforme, en altres casos no era així, fet que 

produïa una varietat considerable en la música d’aquests tipus de danses. 

El rondó (rondeau) era una forma musical utilitzada amb freqüència en alguns tipus de 

dansa. En un rondó hi ha diferents parts musicals, la primera de les quals va apareixent de 

manera circular –per exemple, ABACABA. Mentre la repetició temàtica era constant, una 

figura de dansa es repetia en molt poques i rares ocasions. Una estructura musical 
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completament diferent utilitzada en alguns tipus de danses era un tipus de variació d’una 

llargada considerable, basada sobre un baix ostinat curt o un patró musical A A’A’’... 

 

Figures habituals 

 

Hi havia moltes possibilitats de figures i evolucions en les danses, la característica comuna 

en totes elles és el seu caràcter geomètric. Aquesta geometria inherent en les danses es pot 

relacionar amb l’ordre estètic omnipresent en la cort de Lluís XIV. Les figures de les danses 

poden recordar els dissenys dels palaus i dels jardins de Versalles. 

D’entre totes les evolucions que es podien fer (frontal, dorsal, lateral, girant, amb absència 

de progressió, és a dir, amb moviments executats al mateix lloc, sense desplaçament), 

aquestes que segueixen són les més habituals: 

 

- Axial: en la qual els dos ballarins fan un eix, generalment creuant-se al mig i 

intercanviant les posicions inicials. 

 
Figures en l’espai: Axial. 

 

- Mirall o simètrica: els ballarins fan la mateixa figura, i normalment també els 

mateixos passos, però en direccions contràries (i començant els passos amb els peus 

contraris, també). Això crea un efecte de mirall entre ells. 

 
Figures en l’espai: Mirall. 

 

- Font: els dos ballarins avancen en línia recta i giren, cada un d’ells cap a un costat 

contrari per tornar al punt de partida, o al punt on comença la següent figura 

(generalment prop del punt inicial de la figura anterior) 

 
Figures en l’espai: Font. 

 

- Rodona: els ballarins es mouen creant un cercle. 

 
Figures en l’espai: Rodona. 
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- Falsa simetria: els ballarins es mouen en la mateixa direcció, i normalment també 

amb la mateixa seqüència de passos. Aquesta figura és la que alguns autors 

anomenen com “paral·lela”, i Feuillet es referia a ella com figure irregulière. És una de 

les característiques principals del menuet. 

 
Figures en l’espai: Falsa simetria. 

 

- Figures obligades del menuet. Aquesta dansa, el menuet, té com a tret identitari tot 

un seguit de figures obligades (Z, presentació de la mà dreta, presentació de la mà 

esquerra i presentació de les dues mans, realitzades les vegades desitjades). Aquest 

patró evolutiu, juntament amb el seu pas característic, permetien que es pogués 

improvisar435 tenint en compte, només, l’estructura musical. Cada frase musical, o 

cada part, es solia tocar dues vegades, i els músics perpetuaven les repeticions de la 

música fins que veien que els ballarins presentaven les dues mans, aquesta era 

l’última figura de la dansa i la senyal pels músics de que estaven tocant l’última 

repetició de l’última frase. És a dir, els músics entenien que havien de deixar de 

tocar quan veien que els ballarins s’agafaven les dues mans per fer l’última figura de 

la dansa.  

 

- Embolcall. Una altra de les figures que es poden trobar habitual ment en les 

coreografies, sobretot les de Pécour,  és la que es troba també com a figura final del 

Canarie de Madame la Dauphine, que es conté en una font manuscrit datada del 

1712436.  Aquesta figura final comença amb una sèrie de suaus quarts de volta 

(pirouettes) de la dama, una per compàs, mentre l’home es mou en un cercle al seu 

voltant. És típic de les danses barroques que la figura final sigui més quieta que la 

resta de la dansa, i Pécour indica només dos salts en els vuit compassos finals 

d’aquest canarie.  

 

 

 

                                                             
435 L’home sempre manava o portava a la dona amb lleugeres indicacions, que es feien amb la direccionalitat 
de les mans, sobre quina era la següent figura que havien de fer. 
436 Aquesta dansa probablement va ser coreografiada per a la favorita de Lluís XIV, la duquessa de Borgonya, 
que era una gran ballarina. La melodia és de Lully, de Le Ballet de la Temple de la Paix (1685), i té una frase 
musical de quatre compassos seguida d’una altra de vuit compassos que es toca dues vegades, a mode de 
AABB AABB. 
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5.9. AVANTATGES I DESAVANTATGES DEL SISTEMA DE 

NOTACIÓ 

 

Una de les avantatges principals del desenvolupament d’un sistema de notació per a la 

dansa era que permetia la codificació i estandardització dels passos, i possibilitava que les 

coreografies es poguessin transmetre i aprendre més enllà de les fronteres de França. La 

notació de la dansa tal i com la va publicar per Feuillet es va escampar àmpliament tot i les 

seves limitacions com a sistema.  

No hi ha cap dubte que aquesta notació va facilitar la feina als mestres de dansa: la 

publicació de les noves danses socials va permetre que els mestres les poguessin obtenir a 

través del correu, escrites d’una forma fiable; la publicació de les millors danses teatrals, 

sobretot per a Pécour, va permetre als mestres estudiar-les i mantenir-les apartades dels 

últims desenvolupaments en la tècnica ortodoxa. També hi havia el gratificant pensament 

que l’art de la dansa, del que estaven justificadament orgullosos, es preservaria per a la 

posteritat. 

Una altra avantatge important és que hi ha molta informació en un format visual que es pot 

llegir molt ràpidament, com per exemple els dissenys i les figures que s’han de fer en l’espai. 

El patró espacial i les indicacions de moviment es combinen i es donen molts detalls d’una 

manera molt simple. També, molts dels signes són tan pictòrics que s’aprenen fàcilment, i 

també es pot deduir es seu significat o desxifrar el pas de manera ràpida i clara. 

 

Un altre aspecte important, és que hi ha una clara coordinació amb la música. El fet de 

tenir la música en el mateix full que la coreografia, i que el traç d’aquesta estigui dividida en 

els mateixos compassos que la música facilita molt la comprensió, l’aprenentatge i la 

realització de la coreografia. 

Un dels inconvenients principals a l’hora de llegir una coreografia en notació Beauchampss-

Feuillet, que també es troba en la majoria de sistemes de notació de la dansa, és que el seu 

autor dóna per sabuda una certa quantitat de coneixement per part dels lectors; per tant, 

molta informació important està obviada en els tractats i en les coreografies. Tots aquests 

elements que no apareixen podrien haver estat molt evidents per a un dansaire dels segles 

XVII-XVIII, però, en molts casos, no ho són tant en la dansa del segle XXI. 
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En primer lloc, la noció de suport del pes no hi apareix en alguns passos. Els signes de plié, 

élevé i de saut sempre es posen sobre la cama que es desplaça, però en realitat afecten a la 

cama que serveix de suport, que queda absenta de notació, mentre que la cama lliure de pes 

només participa en el moviment. En aquests casos, Feuillet consigna allò que es veu i no 

allò que succeeix. De la mateixa manera, un pas pot portar els signes del plié, del saut o del 

pied en l’air que es corresponen a un salt sobre la cama contrària en un desplaçament simple 

de la cama que queda lliure, però només figura aquesta en la notació.  

En segon lloc, els moviments dels braços normalment no s’escrivien. Per altra banda, i 

donat la superfície que es necessita per escriure tots els símbols necessaris per a la dansa, és 

difícil escriure en aquest sistema una coreografia per a múltiples ballarins, la majoria de les 

coreografies són solos o danses per parelles (ja siguin dos homes, dues dones o home-

dona).  

En tercer lloc, la temporització també es mostra de manera general. Sabem quins 

moviments tenien lloc en un compàs musical, però no com aquestes accions estan 

proporcionades en el temps especificat. Per exemple, si hi ha tres passos que tenen lloc en 

un compàs de quatre temps o pulsacions, no podem saber exactament com s’haurien de 

proporcionar (a no ser que hi hagi alguna liaison escrita). Sense cap dubte, la temporització 

era un coneixement comú en aquell temps, per tant no calia donar cap indicació específica. 

Els especialistes que treballen amb aquest material, que tenen un coneixement global i en 

profunditat del període, poden arribar a una conclusió que sigui físicament lògica, pel que 

fa al que hauria estat la una temporització correcta. 

En quart lloc, una altra desavantatge significant del sistema era l’escriptura dels gestos de la 

cama com a part del pas; no hi havia cap possibilitat d’indicació per a moviments 

independents i simultanis de les dues cames, ni  tampoc sobre el nivell d’alçada dels gestos 

de les cames. El sistema era un producte de la dansa del seu període, i per tant, estava 

totalment adaptada a ella. 

La lectura de les partitures i la claretat dels passos no sempre és evident, i sempre sense 

tenir en compte els possibles errors de còpia i la mala visualització dels passos en algunes 

partitures. En alguns casos, les descripcions de les danses i dels moviments que apareixen 

en altres tipus de fonts, com cròniques o fonts epistolars, són molt útils per solventar els 

dubtes que puguin sorgir. 
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En conclusió, aquest és un sistema molt intel·ligent i pràctic per la dansa a la qual servia, i 

que va tenir un ús molt extens durant més d’un segle, arreu d’Europa. El número de 

publicacions en diferents països i els nivells de popularitat del sistema va arribar a cotes a 

les quals mai encara havia arribat cap altre sistema de notació. 

El sistema va caure en desús perquè la dansa per a la qual estava específicament designat va 

deixar d’estar de moda. A principis del segle XVIII, la dansa a la cort i en el teatre era la 

mateixa; gradualment, la dansa teatral va anar incloent un rang més ampli de moviments, 

incloent moviments acrobàtics que feien servir els ballarins del carrer. La revolució francesa 

va tenir el seu inevitable efecte sobre la dansa de cort, de la mateixa manera que ho van fer 

les Country Dances angleses (contradanses) en el seu moment, que es van posar molt de 

moda a França a finals del segle XVIII. Moltes d’aquestes danses, que feien servir passos 

molt més simples, però figures espacials més complicades que incloïen a quatre persones o 

més, es van publicar per John Playford.  
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6. LA DANSA I LA MÚSICA: MÚSICA PER A BALLARINS 

I DANSA PER A MÚSICS 
 

MAÎTRE DE MUSIQUE.- vous devriez l’apprendre [la 

música], Monsieur, comme vous faites la danse. Ce sont deux 

arts qui ont une étroite liaison ensemble. 

Molière, Le Bourgeois Gentilhomme, Acte I, escena 2. 

 

En la seva comédie-ballet Le Bourgeois Gentilhomme de 1670, Molière es burlava gentilment de la 

importància de la dansa a la societat educada, quan el mestre de dansa alava el seu art: 

“No hi ha res tant necessari pels homes com la dansa...sense la dansa, un 

home està totalment impotent...totes les desgràcies dels homes, i els 

espantosos desastres de la història, els errors dels governants i els errors 

dels grans generals, tots han passat per la falta de coneixement de la 

dansa”.
437  

La relació entre la música  i la dansa barroca és un aspecte digne d’estudi per a qualsevol 

persona que estigui interessada en la reconstrucció de la música barroca. La frase de 

Molière, que en aquest cas s’adreça als ballarins, també es pot aplicar als músics, és a dir, un 

estudiant de música també hauria de ser-ho en dansa, ja que les dues arts tenen una 

connexió molt estreta. 

La música de dansa forma una part important en el repertori de principis del segle XVIII, 

tant per l’ús en l’acompanyament de la dansa com una referència rítmica  en la música sacra 

i de cambra. 

                                                             
437 Le Bourgeois Gentilhomme de Molière, acte I, escena 2, a BISHOP, Morris [trad.] (1971): Eight Plays by Molière. 
Nova York: Modern Library., pàg. 323: Il n’y a rient qui soit si nécessaire aux hommes que la danse...sans la danse un 
homme ne saurait rient faire...tous les malheurs des hommes, tous les revers funestes dont les histoires sont remplis, les bévues des 
polítiques et les manquements des grands capitaines, tous cel·la n’est venue que faure de savoir danser. 
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Els passos de la dansa podrien explicar alguns elements de la composició de la música per a 

dansa: la seva estructura, les figures rítmiques, o les diferències entre la melodia i l’harmonia 

entre els diferents tipus de danses. Al mateix temps, els intèrprets també poden trobar en la 

dansa un focus d’il·luminació per a alguns aspectes de la interpretació pràctica, com 

l’ornamentació, el tempo, l’articulació i la llibertat rítmica. 

No és d’estranyar que gran majoria de músics o compositors del moment també fossin6. 

ballarins, i vice versa. Per exemple, Beauchamps (l’inventor de la notació) era violinista, 

compositor, ballarí i coreògraf. Tant el seu pare com el seu avi havien estat violinistes de la 

Grande Bande de Lluís XIV438. Jean-Baptiste Lully i Jacques Champion de Chambonnières 

també eren grans ballarins que participaven en les produccions teatrals de la cort de Lluís 

XIV. 

Algunes fonts històriques parlen d’aquestes connexions entre la música i la dansa. Georg 

Muffat, un alumne de Lully i un dels exponents més entusiastes de la seva música, insisteix 

en que el coneixement de la dansa proporciona un excel·lent resultat en aconseguir el 

mouvement apropiat a una peça. En el prefaci de la seva col·lecció de peces de dansa en 

l’estil de Lully, afirma: 

“Per arribar a una millor comprensió del veritable mouvement de cada 

peça, crec que, a més d’una pràctica freqüent amb els Lullistes, el 

coneixement de l’art de la dansa és d’una gran ajuda. La majoria dels 

millors violinistes de França entenen les danses a la perfecció, i és una 

petita meravella que ells coneixen tan bé com trobar i mantenir el 

mouvement del compàs”.439  

Per a Muffat, l’estudi de la dansa és tant important com la seva pràctica, ja que mostra al 

músic el tempo adequat per a una peça (que és intrínsec a la seva expressió), igualment que la 

capacitat necessària per mantenir una pulsació estable, però dinàmica. El violinista va donar 

instruccions específiques per mantenir el tempo al llarg d’una peça de dansa440. Va aconsellar 

els músics de mantenir el tempo “exactament constant” i no accelerar o alentir cap compàs 

                                                             
438 CHRISTOUT, Marie-Françoise (1987): Le Ballet de Cour au XVIIe siècle. Ginebra: Edicions Minkoff, pàg. 

18. 
439 MUFFAT, Georg (1698): Florilegium Secundum für Streichinstrumente. Viena: Artaria & Co., 1895, pàg. 47: Mais 

pour mieux connoître le vray mouvement de chaque pièce, outre un frequent exercici avec les Lullistes, Je trouve que la conoissance 

de l’art de la danse est d’un grand secours: laquelle la plus part des meilleurs Violons de France entendant fort bien, ce n’est pas 

merveille, qu’ils scavent si bien trouver, & conserver le mouvement de la mesure. 
440 Ibid., pàgs. 230-32. 
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ni cap nota. Qualsevol desviació del tempo provocaria que els ballarins no anessin a l’hora 

amb els músics. 

Quantz441 també remarca que l’acuracitat del tempo és extremadament important en la 

música per dansa442; i Bacilly443 parla de la importància de trobar un ritme apropiat per a una 

peça: 

“Molts confonen el moviment amb el compàs, i crec que, ja que 

normalemtn deiem air de mouvement per distingir [una peça ràpida] 

d’una melodia molt lenta, tot el moviment en música vocal consisteix en 

un moviment apropiat per a gigues, menuets i altres peces similars. El 

moviment és totalment diferent al que aquesta gent s’imagina; mantinc 

que és una qualitat que proporciona l’ànima a una melodia, i que 

s’anomena moviment perquè els mou [els sentiments], això és, perquè 

excita l’atenció dels oients”444. 

Kirnberger445 també va escriure sobre la necessitat d’entendre els ritmes de les danses, i la 

seva importància en la interpretació: 

“Com donarà el músic una expressió apropiada a la peça que interpreta, i 

que va concebre el compositor, si no pot determinar, amb l’ajuda de 

diversos tipus de notes que es troben en ella, exactament quin tipus d 

moviment i quin caràcter són adequats per a cada tipus de compàs? Per 

adquirir les qualitats necessàries per a una bona interpretació, el músic no 

pot fer res millor que tocar de manera diligent tots els tipus de danses 

característiques. A més, així un s’acostuma a donar a cada peça la seva 

                                                             
441 Johann Joachim Quantz (1697-1773) va ser un compositor i flautista alemany, professor d’instrument del 

rei Frederic II de Prússia. 
442 QUANTZ, Johann Joachim (1752): Versuch einer Anweisung die Flöte traversière zu spielen. Berlin: Johann Voss. 

Traducció d’Edward Reilly, On Playing the Flute. Nova York: Schirmer Books, 1966, pàg. 290. 
443 Bénigne de Bacilly (ca. 1625-1692) va ser un compositor francès que va formar part durant un cert temps 

de la casa d Carles de Lorena. La seva obra Remarques curieuses sur l’art de bien chanter (Paris, 1668) va ser molt 

important per la història del cant a França. 
444 CASWEL, Austin B. Jr. [trad. i ed.] (1968): Commentary Upon the Art of Proper Singing: Bénigne de Bacilly, 

Remarques curieuses sur l’art de bien chanter. Brooklyn, pàg. 200: Many confuse moviment with measure, and believe that, 

because we usually say air de mouvement to distinguish [a lively piece] from a very slow air, all moviment in vocal music consists 

only of a certain bouncing proper to gigues, menuets, and other similar pieces. Moviment is however quite diferent from what these 

people imagine; I hold that it is a certain quality that gives soul to a Melody, and that it is called moviment because it moves [the 

feelings], that is, because it excites the attention of listeners. 
445 Johann Philipp Kirnberger (1721-1783) va ser un compositor i teòric musical alemany. Va ser alumne de 
Johann Sebastian Bach durant nou anys i professor i mestre de capella de la princesa Amàlia de Baviera 
després. 
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pròpia expressió, ja que la melodia de cada tipus de dansa té el seu propi 

compàs característic i els seus propis valors de les notes”446. 

Kirnberger criticava un estil interpretatiu en les fugues que utilitzava un legato continu, 

oposat a l’estil détaché més comú en el seu temps. Afirmava que la falta de comprensió es 

donava perquè els ritmes característics de les danses ja s’havien oblidat447. 

Una altra indicació d’aquesta connexió entre les arts de la música i la dansa es veu en les 

connexions que es troben entre la música sacra i la música de dansa, que radiquen, en gran 

part, en què la majoria d’organistes i compositors també eren clavecinistes relacionats amb 

la música secular.  

La presència de ritmes de dansa en la música sacra al·ludia a la posició de Lluís XIV 

d’Autoritat Divina manifestada en la monarquia humana; la música tractava de glorificar 

Déu de la mateixa manera que ho feia per glorificar el Seu representant a la terra, el Rei, 

Lluís XIV448. Els elements de la dansa en la música sacra per a orgue són motius rítmics 

distintius (com ritmes puntejats en compàs ternari, que suggereix la gigue), el tempo, la 

mètrica i les llargades de les frases. André Raison449 va comentar sobre la interpretació 

adequada de la música sacra per a orgue relacionada amb la dansa: 

“És necessari observar el compàs de la peça que es toca i considerar si té 

alguna relació amb una sarabande, gigue, gavotte, bourrée, canarie, 

passacaille, chaconne o el tempo de la música anglesa. Se li ha de donar 

el mateix caràcter que se li donaria si s’interpretés en el clavicèmbal, 

excepte que s’hauria de tocar el moviment una mica més lent degut a la 

santedat del lloc”450. 

Per la seva banda, Matheson451 apunta com la dansa i la composició de la música sacra 

poden estar relacionades. El capítol sis del seu Der Vollkommene Capellmeister452, conté molts 

                                                             
446 KIRNBERGER, Johann Phillip (1777): Recueil d’airs de danse characteristiques. Berlin, pàg. 67. 
447 Ibid., pàg. 69. 
448 HUGHES, Sara Mahler (1985): Seventeenth-Century dance Characteristics in the Organ Masses of François Couperin 

(1668-1733). Universitat de Kansas, pàgs. 9-23. 
449 André Raison (ca. 1640-1719) va ser compositor i un dels organistes més famosos i influents de la música 

per a orgue francesa. Va publicar dues col·leccions d’obres per a orgue, el 1688 i el 1714. La primera d’elles 

conté música litúrgica dirigida als monasteris amb un prefaci que dóna informació sobre la pràctica 

interpretativa contemporània.  
450 RAISON, André (1688): Livre d’Orgue. Paris, Prefaci. 
451 Johann Matheson (1681-1764) va ser compositor, escriptor, lexicògraf, diplomàtic i, sobretot, teòric 

musical. Va ser un dels escriptors més prolífics sobre la pràctica interpretativa, l’estil teatral i l’harmonia. 

Entre les seves obres s’hi poden trobar moltes de les seves idees originals, sobretot respecte a la relació entre 

la retòrica i la música, i recopilacions de les idees predominants del seu temps. Va publicar el primer periòdic 
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exemples de melodies corals que estan transformades en danses, com una manera 

d’il·lustrar els ritmes en la seva discussió sobre la composició. Per exemple, la melodia 

“Wenn wir in höchsten Nöthen sein” està transformada en un menuet, “Ich ruf zu dir”, en 

una polonesa, etc. Matheson no ve ser l’únic, ja que altres compositors van escriure suites 

de danses basades en melodies corals, com Buxtehude o Böhm. 

 

 

6.1. QÜESTIONS INTERPRETATIVES: ASPECTES GENERALS  

 

La música que acompanya la dansa està composada i interpretada de manera que els 

ballarins no necessitin esforçar-se per sentir el compàs. Els acompanyaments per a guitarra 

de principis del segle XVII, les melodies per a danses per als balls i teatre de Lluís XIV, i les 

melodies per a violí dels mestres de dansa de principis del segle XVIII tenen poques notes 

ràpides i pràcticament no tenen trinats elaborats, o mordents o notes d’ornament que 

puguin obscurir el moviment de la pulsació. A la vegada, els mestres del moment 

aconsellen als músics acompanyar la dansa de manera que es mostri el compàs de manera 

més clara que en altres peces – mantenint el tempo de manera estricta i els valors de les 

notes llargues i emfatitzant d’alguna manera els temps i pulsacions.  

 

Estructura formal de les danses 

La dansa i la forma musical forma una identitat bilateral i recíproca. De totes maneres, la 

influència de la dansa era més evident en l’idioma musical del barroc en un sentit més 

general. El ballarí només rebia impulsos pels seus moviments per accents mètrics clarament 

reconeixibles, ritmes i melodies. Els patrons rítmics clars i repetitius en una estructura 

mètrica clara és una de les característiques de la música barroca. 

Una altra d’aquestes característiques és una melodia distintiva en una música de dansa, 

invariable en la veu superior.  

                                                                                                                                                                                   
de crítica musical a Alemanya (Critica musica) del 1722 al 1725, Der vollkommene Capelmeister (1739) i Grundlage 

einer Ehren –Pforte (1740). També va traduir molta literatura, principalment anglesa. 
452 MATHESON, Johann (1739): Der Vollkommene Kapellmeister. Hamburg: Berleger Christian Herold. 
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Segons la pràctica habitual, les danses tenien melodies en una forma binària, que es tocava 

dues vegades amb repeticions a cada una de les vegades. Una figura de dansa, de totes 

maneres, poques vegades es repetia, ja que era part de les habilitats i capacitats 

coreogràfiques el crear seqüències de passos fresques per a cada una de les repeticions 

d’una frase musical. (AABB AABB) 

 

Proporcions retòriques: poesia muda 

“Les melodies haurien d’imitar d’alguna manera les oracions, en el sentit 

de tenir membres, parts i períodes, i fer ús de tota mena de figures i 

passatges harmònics, tal com fa l’orador, de manera que l’art de 

composar melodies i escriure contrapunt no sigui secundari a la 

retòrica”.453  

“La dansa és una poesia muda, i la poesia és una dansa parlada”
454.  

“La dansa és una espècie de retòrica muda”
455. 

La retòrica és l’art de l’oratòria i, per extensió, l’art de parlar o escriure de manera efectiva. 

Molts dels principis actuals de la retòrica es van formular pels antics grecs i romans i es 

practicaven pels predicadors i advocats (homes de lleis) dels segles XVII i XVIII. Entre 

altres elements retòrics, un orador utilitza membres (les clàusules de l’oratòria), períodes 

(les seves frases), i parts (les unitats estructurals que inclouen un o més períodes). En el 

nivell més alt de l’organització, les parts s’ajunten per formar el discurs final. 

Durant el grand siècle, les proporcions retòriques s’aplicaven a les composicions poètiques, 

musicals i de dansa. Com a resultat, cada cançó dansada, peça de dansa, i coreografia de 

dansa tenia les proporcions d’un discurs en miniatura, però complet. 

La unitat estructural més important en la retòrica clàssica i també en la música de dansa 

francesa del barroc és la frase, un pensament (idea) complet, o període. Dos o més 

membres constitueixen cada període d’una peça de dansa; un o més períodes constitueixen 

                                                             
453 MERSENNE, Marin (1636): Harmonie Universelle, contenant la théorie et la practique de la musique. Paris. 3 

volums. Editat per François Lesure, Paris: Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique, 1963. 

Volum II, pàg. 635: Chantes, [qui] doivent en qualque façon imitar les Harangues, afin d’avoir des membres, des parties, & 

des períodes, & d’user de toutes sortes de figures & de passages harmoniques, comme l’Orateur, & que l’Art de composar des 

Airs, & le Contrepoint ne cede rient à la Rhetorique. 
454 PLUTARC (1926): Vides paral·leles. Barcelona: Fundació Bernat Metge, volum 2, pàg. 439. 
455 ARBEAU, Thoinot (1589): Orchesographie. De l’edició de Paris de 1888. Bologna: Arnaldo Forni Editore, 
pàg. 16: La dance est une espece de Rhetorique muette. 
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les parts retòriques més grans; normalment de tres a cinc parts formen la composició 

completa. Al mateix temps, la peça sencera es pot veure com un llarg període de tres a cinc 

membres, cadascun d’ells un període ordinari. La finalitat relativa de les cadències musicals 

en la peça determina l’organització dels membres musicals en períodes musicals i parts, i la 

dels períodes musicals i part en repeticions musicals i danses completes. 

La dansa social d’aquell moment tenia les proporcions simètriques de la retòrica agradable; 

la dansa teatral tenia les proporcions menys regulars però més dramàtiques de la retòrica 

persuasiva. La “passió” expressada en la dansa social del grand siècle és la del coqueteig 

elegant i cortesà. Amb la seva actuació, el ballarí persuadeix els espectadors de que és 

“galant i mereixedor de reconeixement, admiració i amor...[ell] advoca tàcitament amb la 

seva parella, que marca el decòrum i la gràcia de la seva dansa, “Estima’m, desitja’m””456. 

Les coreografies de la belle danse són normalment molt simètriques, una qualitat que les fa 

agradables a la interpretació i a l’audiència. La majoria de coreografies consisteixen en 

unitats de passos aparellats, parells de unitats de passos, i sovint patrons espacials aparellats. 

Dos rigaudons, dos menuets o dos passepieds freqüentment formen una mateixa coreografia. A 

més, la música de les dues danses individuals, amb les repeticions de cada frase, sovint es 

repeteixen en la seva totalitat una altra vegada amb la coreografia repetida també. Per 

exemple, la Bourrée d’Achille de Pécour està coreografiada sobre una música d’una bourrée, un 

menuet, la repetició del menuet, i una repetició de la bourrée (incloent la repetició de totes les 

frases). Potser les proporcions poètiques i la retòrica agradable de les danses socials de 

Lully van portar a principis del segle XVII a l’extrema regularitat de les coreografies de la 

belle danse i de moltes cançons dansades i peces. 

Per altra banda, la retòrica de la dansa teatral és la d’una retòrica persuasiva. Per exemple, la 

coreografia teatral de Pécour de 1704, sobre les continues variacions de la passacaille de 

Persée de Lully, té les cinc parts retòriques sovint utilitzades en l’oració. 

 

Aspectes rítmics  

A part dels noms, les temporitzacions, la notació bàsica de les unitats de passos més 

comunes de la belle danse, el caràcter rítmic de vàries accions coreogràfiques és important. 

                                                             
456 ARBEAU, Thoinot (1589): Orchesographie. De l’edició de Paris de 1888. Bologna: Arnaldo Forni Editore, 
pàg. 17. 
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Un factor vital és la proporció entre les unitats de passos “altes” (salt) i “baixes” (caminar), 

que mesura l’energia de la dansa.  

Altres moviments de la dansa contribueixen al caràcter rítmic d’una coreografia. Un 

important indicador és el número de girs (ja sigui de quart de volta, de mitja volta o de 

volta sencera), anomenades pirouettes. Les pirouettes són especialment comunes en les danses 

ternàries d’origen espanyol (sarabandes, chaconnes, passacailles, i folies). En el segle XVI, 

aquestes danses ràpides,  considerades llicencioses i salvatges, tenien probablement moltes 

pirouettes senceres. En les coreografies del segle XVIII, l’anomenat temperament espanyol es 

modera en un tempo més lent, però alguns dels efectes visuals exòtics encara es mantenen en 

una gran proporció de girs (com a mínim en relació a la proporció molt més petita de la 

majoria de coreografies per a altres danses del segle XVIII). 

Tant la temporització característica i les accions característiques de les unitats de passos 

influencien el ritme de les coreografies de belle danse. La manera com les unitats de passos es 

combinen en unitats més grans també és important. Una unitat de passos cap a la dreta es 

pot seguir immediatament per un cap a l’esquerre –tal com succeeix en les danses d’Arbeau. 

Però sovint la coreografia és molt més variada. Les unitats de passos cap endavant estan 

freqüentment barrejades amb unitats cap els costats. Les unitats que impliquen 

desplaçament estan interrompudes amb girs o passos que no suposen cap desplaçament. 

Els passos caminats es barregen amb passos saltats; les figures en cercle s’alternen amb 

línies rectes. L’objectiu del coreògraf de la belle danse era escollir i arranjar les unitats de 

passos per assolir un a barreja perfecta de uniformitat i varietat. 

 

Organització temporal 

Els teòrics de la música de finals del segle XVII i principis del XVIII que discuteixen sobre 

les danses descriuen sempre els tipus de dansa en termes de les seves qualitats temporals, 

mentre altres aspectes de la música, com la construcció melòdica, les consonàncies i 

dissonàncies o el contrapunt estan presentats en altres capítols que fan referència a la 

música en general457. 

 

                                                             
457 FREILLON-PONCEINE, Jean-Pierre (1700): La Veritable Maniere d’apprendre a jouer en perrfection du haut-

bois, de la flute et du flageolet, avec les principes de la musique pour la voix et pout toutes sortes d’instrumens. Paris: Jacques 

Collombat, pàgs. 55-58. 
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Una dansa organitza els seus patrons espaials, i un músic els seus dissenys tonals, a través 

de relacions de temps. El temps és el denominador comú tant de la música com de la 

dansa. L’organització temporal consisteix en tres aspectes: mètrica, ritme i tempo. Quan 

l’estructura mètrica de cada tipus de dansa es defineix, el tempo queda entès, i els patrons 

rítmics estan descrits, les danses quedaran prou caracteritzades te reconèixer-les sense els 

títols. 

 

Mètrica: Estructura mètrica 

La “mètrica”, segons Willi Apel, és “l’esquema bàsic que denota els valors i accents que 

romanen inalterats a través d’una composició o secció i que serveixen com esquelet pel 

ritme”458. Per tant, la mètrica és aquell aspecte de l’organització temporal que forma el marc 

al voltant del qual el ritme pren lloc. 

Els teòrics utilitzen el concepte de “tems”, que es pot traduir com “pulsació”. El nivell de 

la pulsació en cada dansa es defineix per l’aixecada i baixada de la mà en cada pulsació o 

temps. Per exemple, la bourrée conté dues pulsacions per compàs, un frapper i un lever. La 

courante té una pulsació irregular, que és frapper, frapper, lever, i el seu compàs conté tres 

pulsacions.  

 

Ritme: Patrons rítmics 

El ritme és una activitat. Té lloc en diferents nivells, tal i com fa la mètrica. Segons Helen 

Meredith Ellis459, el ritme és l’acte d’agrupar les unitats de qualsevol nivell mètric en patrons 

de moviment i repòs. Les idees de moviment i repòs són molt significatives només en 

relació amb les altres. És a dir, una àrea de moviment és una àrea de moviment només a 

causa del punt de repòs en el que condueix; un punt de repòs és un punt de repòs només a 

causa de l’àrea de moviment que el precedeix.  L’activitat rítmica, llavors, s’entén com un 

patró ple de significat que té lloc en un particular nivell mètric. Aquests patrons es poden 

definir per la seva llargada i la seva forma. Per exemple, es pot parlar del patró de la bourrée 

de vuit pulsacions de llargada. Si la pulsació és igual a una negra en la bourrée, això donaria 

                                                             
458 APEL, Willi (1955): “Mètrica” a Harvard Dictionary of Music. Cambridge, Massachussets: Harvard University 

Press, pàg. 442. 
459 ELLIS, Helen Meredith (1968): The Dances of J. B. Lully (1632-1687). California: Standford University. 
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com a resultat quatre compassos, amb dos pulsacions per compàs. Un patró de bourée que 

ocupi quatre polses seria de la duració de dues corxeres, o mig compàs. La forma del patró 

es pot definir com la posició del seu punt focal, o punt d’arribada.  

  

El compàs 

La importància de les característiques temporals en la música es veu reflectida en el 

testimoni del teòric musical La Voye-Mignot: 

“Es pot dir que el compàs és la veritable ànima de la música, donant-li 

tots els seus mouvements i produint pel seus significats els afectes més 

exquisits”.460  

I en el de l’oboista Jean-Pierre Freillon-Poncein461: 

“El compàs musical és l’aspecte més meravellós que tenim en la música, 

ja que la música no és res sense ell: perquè és amb el compàs que es 

poden dirigir quatre, cinc i sis parts, cada una d’elles amb cent intèrprets, 

sense que uns arribin al final més aviat que els altres”.462  

 

Es feien servir diferents maneres de batre el compàs durant el grand siècle per diferenciar els 

diversos tipus de peces, per acomodar tot un ventall de textos, i per ajudar als directors a 

mantenir a un gran número d’intèrprets junts. Aquests mètodes es van desenvolupar a 

partir dels patrons de pulsacions més simples del barroc primerenc. 

“Es fan servir diferents maneres de batre el compàs per donar diversitat 

a les peces de música, així com també per acomodar la quantitat [llargada 

                                                             
460 VOYE-MIGNOT, Sieur de la (1666): Traité de musique. Paris: R. Ballard, pàg. 11: On peut dire que la mesure est 

veritablement l’âme de la Musique, puisqu’elle lui donne tous ses mouvements, et que par son moyen elle produït ses plus rares 

effets. 
461 Jean-Pierre Freillon-Poncein (ca. 1655-1720) va ser un compositor i oboista que va estar com a músic de la 
cort en el servei del Dauphin i, posteriorment, sota el regnat de Lluís XIV va ser cap de la Grand Écurie du Roy. 
És conegut per la seva publicació el 1700 del llibre La véritable manière d’apprendre à jouer en perfection du haut-bois 
de la flûte et du xeremia, avec les principes de la musique pour la voix et toutes sortes d’instruments , un dels primers tractats 
d’oboè importants. 
462 FREILLON-PONCEINE, Jean-Pierre (1700): La Veritable Maniere d’apprendre a jouer en perrfection du haut-

bois, de la flute et du flageolet, avec les principes de la musique pour la voix et pout toutes sortes d’instrumens. Paris: Jacques 

Collombat, pàg. 24: La Mesure est ce que nous avons de plus beau dans la Musique, ou plutôt la Musique n’est rient sans la 

Mesure: car c’est par elle que l’on peut conduiré quatre, cinq & six parties à cent executeurs chacune, sans que les uns arrivent 

plutôt à la fin que les autres. 
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de les síl·labes] de les paraules, que requereixen a vegades un compàs de 

quatre temps, a vegades de dos temps, a vegades de tres, etc.”.463  

Durant aquesta època, els directors van refinar els moviments simples de dalt i baix 

d’èpoques anteriors per ajudar a coordinar la interpretació instrumental amb el cant i la 

dansa dels solistes, agrupacions i cors en els escenaris. L’orquestra de Lully, una de les 

precursores de l’orquestra d’òpera actual, consistia en una secció de corda bastant gran, 

normalment dividida en cinc o sis parts (més aviat que les quatre actuals), i també 

complementada amb intèrprets de percussió i vent, que s’afegien segons les necessitats. 

Presumptament per fer encaixar millor la música amb la dansa  el cant, els temps forts es 

feien coincidir amb el primer pas individual de les unitats de passos i amb les síl·labes 

tòniques dels textos cantats. També, per ajudar a la coordinació de totes les parts, alguns 

anacrusi i temps forts (o caigudes de compàs) es dividien en pulsacions menors, o 

subdivisions, i s’escrivien barres de compàs en intervals regulars. 

 

Ja que l’organització del compàs musical estava codificat, les notes van passar a considerar-

se relativament “bones” o “dolentes” segons la seva posició en el patró rítmic464. Les notes 

bones corresponien a les pulsacions del compàs en les seves divisions majors. Les notes 

dolentes omplien els espais que quedaven entre les notes bones. 

Amb el signe  , per exemple, una caiguda de compàs o temps fort d’una blanca es 

considerava una nota bona en relació al següent temps de blanca. La primera i la tercera 

negres del compàs eren bones en relació a la segona i la quarta; i un número imparell de 

corxeres eren bones en relació a les mateixes corxeres organitzades en número parell. 

Amb el signe 3, la caiguda del compàs o temps fort de negra era bo en relació a la tercera 

negra, o anacrusi. Però l’anacrusi de negra era bona en relació a la segona del compàs. De 

nou, un número imparell de corxeres era bo en relació a les parelles. 

                                                             
463 ROUSSEAU, Jean-Jacques (1770): A complete dictionary of music: consistint of a copious explanation of all words 

necessary to a true knowledge and understanding of music. Traduït per Wiliam Waring. Londres: J. Murray, pàg. 86: On 

se sert de plusieurs manieres de battre la Mesure pour diversifier les Pièces de Musique, comme aussi pour s’accomoder à la 

quantité des paroles, qui demande tantost une Mesure à quatre temps, tantost à deux, tantost à trois, &c. 
464 Georg Muffat, el prefaci de la seva obra Florilegium secundum de 1698, tractava d’ensenyar als intèrprets no 

francesos com interpretar “a la manera de Lully”, va especificar les notes bones i dolentes de varis ritmes. 

Muffat aconsellava als violinistes tocar la majoria de les notes bones amb la baixada de l’arc, el seu toc 

principal; i la majoria de les notes dolentes amb l’arc amunt, el seu moviment secundari. 
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Signes de compàs 

Els signes de compàs utilitzats en la música francesa per a dansa del grand siècle es poden 

dividir en cinc categories: aquests compassos significatius consisteixen en dos temps de 

dues pulsacions; quatre temps de dues pulsacions; essencialment un temps de tres 

pulsacions; dos temps de tres pulsacions; i tres temps de dues pulsacions. Des del 1670 

aproximadament, els signes que utilitzava Lully més freqüentment en la música per a dansa 

eren 2, 3, i 6/4, tots amb una pulsació de negra i interpretant les corxeres de manera lliure. 

 

La pulsació 

Per a Descartes, només hi havia una pulsació en el compàs, la primera (la caiguda del 

compàs o el temps fort). Els cantants i instrumentistes del seu moment marcaven el primer 

temps de cada compàs exhalant més fort o augmentant la pressió de la seva articulació, “de 

manera que al començament de cada compàs, el so es produia de manera més 

distinctiva”465. Això es feia especialment amb melodies amb les quals estaven acostumats a 

ballar. Segons l’opinió de Descartes, el so creixent en el primer temps de cada compàs 

“tenia un impacte més gran en els nostres esperits” i per això “ens provoca el 

moviment”466. 

 

Tot i que els directors del grand siècle també marcaven els altres temps del compàs i les 

pulsacions en les peces de dansa, les paraules que els escriptors del barroc francès 

utilitzaven per als moviments de temps fort i anacrusi en els braços del director il·lustren la 

gran importància i vigor del primer temps. Descartes anomena el temps fort del compàs (el 

primer) percussió o batuta, ambdues expressions volent dir “pulsació”467. Loulié468 es referia al 

primer temps de cada compàs com “el moviment bo”, en contrast amb el “moviment fals” 

(igual que les notes bones i dolentes en els compassos) , en el que la mà del director 

s’aixeca469. Anomenant el primer temps del compàs frappé (de colpejar), Mersenne, Loulié i 

                                                             
465 DESCARTES, René (1650): Compendium Musicae. Utrecht: Gisberti & Theodori Acker, pàg. 14. 
466 Idem. 
467 Idem. 
468 Étienne Loulié (1654-1702) va ser un músic, pedagog i teòric musical. estava al servei de Maria de Lorena, 
la duquessa de Guise, sota la protecció de la qual va escriure una sèrie de mètodes per a professors de música. 
També va inventar diversos artilugis durant els anys 1690 per dibuixar les pautes en el paper, un metrònom 
basat en el pèndul de Galileu i un sonòmetre per afinar els clavicèmbals que utilitzava el monocordi com a 
punt de partida. 
469 LOULIÉ, Étienne (1969): Elémens ou principes de musique. Paris, pàgs. 61-62. 
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altres indicaven que era accentuat pel director. A la vegada, aquests escriptors demostraven 

la relativa manca d’accent en l’últim temps del compàs (anacrusi), que es produïa per un 

moviment d’aixecar la mà per part del director, anomenant-lo el levé (d’elevar). Per tant, la 

mà del director colpeja cada primer temps del compàs i després la mà s’aixeca preparant-se 

pel següent temps fort. 

 

L’anacrusi: avall és amunt 

L’organització dels temps forts i els anacrusi és molt important pel caràcter del compàs. 

Ambdues pulsacions es divideixen en dues o tres subdivisions, que són normalment les 

“notes iguals” més curtes del compàs. Els ballarins, cantants i instrumentistes organitzen el 

major número de passos, síl·labes i articulacions sobre els valors del polze.  

En la teoria de la música convencional actual, el levare és la pulsació sense accentuar al final 

d’un compàs que condueix a la caiguda, la primera, i normalment la més forta de les 

pulsacions d’un compàs. Les caigudes de compàs han de figurar entre els llocs més 

remarcables en una frase musical de Feuillet i Tomlinson. 

La flexió en el primer mouvement en una unitat de passos correspon al levare, l’elevació cap a 

la caiguda del compàs (tot i que en un mouvement de salt, l’aterratge del salt marca la caiguda 

del compàs). Aquests moments remarcables en la música i la dansa es succeeixen en una 

fluida i incessant successió. 

La majoria dels passos  en la dansa barroca es fan en posició de mitja punta, és a dir, amb el 

taló lleugerament separat del terra, tot i que els estils més teatrals poden fer servir una 

elevació més pronunciada. La caiguda en el temps de la música normalment coincideix amb 

un moviment d’elevació del cos del ballarí, de plié a élevé (moviments com tots els diferents 

tipus de contretemps, que són salts, quan el cos es posa sobre una cama doblegada coincidint 

amb la caiguda del temps musical, semblaria que contradiu aquesta afirmació. De fet, 

l’energia el en contretemps és una d’activitat imminent, no un punt de repòs com un plié 

preparatori).  

L’atenció quinestèsica del moviment expansiu en direcció cap amunt del cos a un punt 

momentani de balanç crea una percepció molt diferent del que és “abaix”, o temps de 

caiguda de la pulsació musical, és a dir, a baix és a dalt. Com a la dansa, una pausa 

momentània en un punt de balanç en les pulsacions primàries de la música, aporta gràcia i 
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pausa a una interpretació. És molt fàcil caure en anar repetint aquestes pauses i gestos de 

manera massa freqüent, el que pot donar pas a una interpretació afectada, cosa que es 

considerava de mal gust. Si una pausa o repetició d’un gest és aparent i evident, llavors 

probablement es tracta d’un excés. 

Pel que fa als moviments de l’arquet,  tots els temps forts del ballarí són al terra, però de 

seguida s’eleven en l’aire ( tots els temps forts són en élevé), mentre que tots els temps forts 

del violí són amb l’arc cap avall, i els dèbils amb l’arc cap amunt470.  

 

És important per a un violinista imaginar que tots els temps forts són temps levé, i no fer 

moviments verticals amb l’arc en aquest moviment, sinó en forma circular. El contacte de 

la corda i de l’arquet encara pot anar més lluny, relacionat amb el contacte amb el terra que 

tenen els ballarins amb els seus peus, amb el moviment glissé i la densitat dels apui glissé amb 

un élevé després. Això està molt relacionat amb la densitat de l’arquet sobre la corda. 

El primer temps d’un compàs sempre serà, per a un ballarí, en élevé, i això també troba la 

seva lògica en la connexió del dansaire entre el cel i la terra, fet lògic ja que Lluís XIV era el 

representant de Déu a la terra, per això es comença a elevar la dansa. 

 

Relacionada a aquestes afectacions és l’aplicació d’una “fórmula” d’articulació, un patró 

preestablert d’staccato o legato per a una dansa en particular. De totes maneres, això redueix la 

interpretació a un retrat de només un pas i poques coreografies consisteixen en només un 

sol pas471 . 

La familiaritat física amb els moviments de la dansa, més que l’aplicació de conceptes 

merament intel·lectuals, produeix la resposta intuïtiva i adequada en la forma del gest 

musical. 

 

                                                             
470 És molt important que en l’escola de violí francesa, compositors com Jean Philippe Rebel i Jean Marie 

Leclair eren també ballarins i maîtres à danser, a part de violinistes virtuosos. 

471 Una discussió sobre l’articulació basada en el coneixement dels passos de dansa, que ha demostrat la seva 

influència en els intèrprets, es troba a LITTLE, Meredith Ellis (1975): “The Contribution of Dance Steps to 

Musical Analysis and Performance: La Bourgogne”, a Journal of the American Musicological Society 28, nº1. Pàgs. 112-

24. 
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Tempo 

Els ballarins depenien totalment dels músics per establir i mantenir el tempo. Després de 

descriure les reverències abans de ballar, Rameau deixa als ballarins esperant el 

començament de la música, amb la seva atenció dirigida cap a la Présence, i els músics 

asseguts darrera. Després d’aquestes elegants reverències, el mètode prou realista de que el 

músic principal batés un compàs de música amb el peu era una manera molt positiva de 

fixar el tempo i assegurar que tothom començava a la vegada. La dansa llavors començava 

amb una flexió dels genolls preparatòria que coincidia amb el levare o anacrusi, si és que la 

música en tenia. Si no era així, els ballarins sols tenien un levare o anacrusi en la flexió dels 

genolls preliminar. 

Un cop començada la dansa, sembla que el següent problema era el de mantenir-se junts 

fins el final: 

“Si la parella amb la que ballem és un bon intèrpret, hauríem de posar 

atenció a mantenir els nostres passos i una figura agradable amb la seva; i 

segons la meva opinió, si una persona té la mínima noció dels passos que 

esta fent, hauria de ser molt fàcil per a ell observar, si comencen i acaben 

junts, fet que pot ser molt útil en la dansa”472 

 Tomlinson creia que la millor manera per a que una parella de dansa es mantingués en 

ritme entre ells era per ambdós escoltar la música i mantenir-se a tempo amb ella. Si tot anés 

bé: 

“Els ballarins, segurs del temps en el qual estan ballant, no només 

interpreten la dansa amb plaer i lleugeresa per a ells mateixos, sinó que 

també donen una doble satisfacció als espectadors”473. 

 

Triar el tempo 

Ja en aquell moment hi havia diferències d’opinió entre les diferents fonts dels segles XVII 

i XVIII sobre el tempo de les danses, i només es pot concloure que els tempi variaven segons 

els diferents llocs i temps. Per exemple, alguns teòrics diuen que la gavotte té una pulsació 

                                                             
472 TOMLINSON, Kellom (1735): The art of dancing. Londres: Printed for the author, pàg. 150: If the Partner 
with whom we dance be a good Performer, we should take Care to keep our Steps and Figure agreeable with theirs; and I am of 
opinion, if a Person has the least Notion of the Steps he is performing, it will be very easy for him to observe, whether they begin 
and end together, which I believe may be useful in Dancing. 
473 Ibid., pàg. 151: the Dancers, sure of the Time they dance to, perform not only with pleasure and Ease to themselves, but 

also give a double Satisfaction to the Spectators. 
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marcada com “lentement”, altres diuen que “gaiement” i altres diuen “vive ou lente, mais 

jamais extremament vif, ni excessivament lent”474. 

Hi ha diversos factors, tant musicals com coreogràfics, que es poden tenir en compte a 

l’hora de triar un tempo adequat per a una dansa, com les indicacions expressament 

explícites en les coreografies, el tipus de dansa i el seu compàs, el tipus de passos que hi 

apareixen o la instrumentació que presenta. Sempre, però, tenint en compte la premissa 

bàsica de que el mateix tempo s’ha de mantenir durant tota la peça de  dansa. Tal com va dir 

Michel de Pure475: 

“Generalment parlant hi ha un cert tempo que s’ha de mantenir en tots els 

airs de Ballet, sense importar el [caràcter] de la dansa, especialment amb 

els francesos. Dic els francesos, perquè he notat tempi molt més lents i 

cantables entre els estrangers...la melodia de dansa no hauria de ser tan 

tret, no tan lànguid com seria si fos només cantat. S’ha d’anar una mica 

més enllà que els ornaments de la veu, i donar [a aquestes melodies] una 

passió ben expressada, amb una vivacitat particular, i sempre amb un 

[sentit] de l’heroic i de l’alegre”.476 

 

 

Les indicacions de Tempo 

A vegades, una paraula descriptiva o paraules al començament d’una peça de dansa en 

particular alertaven a l’intèrpret que el tempo o caràcter diferia de l’estàndard pel caràcter de 

la dansa o del del signe de compàs. Per exemple, tot i que els menuets normalment es 

caracteritzaven com alegres i vius, D’Anglebert indica un tempo més lent, lentament, en el seu 

arranjament per a teclat d’un menuet de Lully marcat en 3. Havia estat composat per Le 

                                                             
474 D’ALEMBERT, Jean le Rond (1752): Elémens de musique théorique et practique, suivant les principes de M. 

Rameau. Paris: chez David L’Ainé, pàg. 168. 
475 L’abad Michel de Pure (1620-1680) va ser capellà i conseller del rei Lluís XIV. Escriptor, historiògraf i 

traductor, entre d’altres, va escriure un tractat sobre la dansa en el que parla dels ballets del seu temps, Idée des 

spetacles anciens et nouveaux, el 1668), pel que és conegut. 
476 DE PURE, (L’Abbé) Michel de (1668): Idée des spectacles anciens et nouveaux. Paris: Michel Brunet, pàgs. 264-

5: Il est pourtant generallement parlant un certain mouvement qu’on est obligé de garder dans tous les airs de Balet, & dans tous 

ceux de toute sorte de dance, & sur tout Françoise. Je dis Françoise, parce que j’ay remarqué parmy les Étrangers des 

mouvements bien plus lents & plus chantables..[L’]air de Balet ne soit pas si suspensif, ni si languissant qu’on pourroit le faire, 

s’il ne s’agissoit que de chanter. Il faut aller encor un peu plus loin que les agrémens de la voix, & qu’il donne jusqu’à ceux 

d’une passion bien exprimé, d’une vivacité particuliere, & qu’il ait toûjours qualque chose d’eslevé & de gay:... 
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coucher du Roi, les cerimònies en les quals el rei desitjava bona nit als seus cortesans. El tempo 

més lent probablement suggeria l’alentiment i finalització de les activitats del dia.  

 

Les danses de Lully i els seus contemporanis tenen poques paraules descriptives al 

començament, però el tempo i el caràcter de cada dansa eren més o menys estàndard, i 

qualsevol persona que havia ballat un menuet o una gavotte sabia perfectament les seves 

naturaleses alegres i vives. 

Però poc després la mort de Lully molts canvis en les pràctiques musicals i de dansa van 

influir els tempi i caràcter de la música per a dansa. Els coreògrafs van arribar a 

l’ornamentació i van dividir els passos dels ballarins fins el punt que les coreografies dels 

diferents tipus de dansa eren indistingibles, i els músics van afegir una multitud 

d’embelliments, divisions i variacions als ritmes típics en les peces de concert amb títols de 

danses. Com a resultat, el tempo d’una peça de dansa ja no es podia reconèixer només pel 

seu nom; es requeria més informació pels músics, que indiqués la rapidesa i amb quin 

caràcter general interpretar cada peça. 

 

El primer factor que pot influir en el tempo és el tipus de dansa de la que es tracti i el seu 

compàs. De tots els mestres de dansa, només Tomlinson tracta sobre els caràcters i els tempi 

relatius dels diferents tipus de danses. Els adjectius que fa servir tenien la intenció de 

convenir a la qualitat i caràcter dels tipus, dels que el tempo només n’és un dels aspectes 

diferenciadors. Seguidament hi ha una taula de les velocitats relatives que Tomlinson 

explica en el seu text, incloent la manera en la que un músic ha de batre el “Temps” d’un 

“Compàs” amb els peus. Cada grup de danses està ordenat de la més lenta a la més 

ràpida477. 

 

 

 

 

                                                             
477 Aquesta taula de Tomlinson esta extreta de HILTON, Wendy (1997): Dance and Music of Court and Theater. 
Selected writings of Wendy Hilton. Hillsdale, Nova York: Pendragon Press, pàg. 263. 
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Anacrusi 

habituals 

Pulsació. Un 

compàs.  

 

Unitats de passos 

per compàs 

Tipus de dansa Tempi relatius 

 BINARI    

 Abaix        dalt 

 

 

2 

Entrée 

(quaternari) 

“Very 

slow...Grave” 

Mig compàs  

 

 1 Gavotte “Rather more 

solemn and 

grave” than 

 
 1 Galliard 

 
 1 Allemaigne  

 
 1 Bourrée these 

 
 1 Rigaudon  

  
2 Louvre o slow Jigg 

(quaternari) 

“Grave” 

  
1 Jigg  

“Light and airy” 

  1 Forlane 

Mig compàs   
 

1 

 

Canary 

 

“Very brisk” 

 TERNARI    

 

Abaix        dalt 

 

1 llarg 

1 curt 

 

Courante 

“Very solemn 

and grave” 

 
 

1 Sarabande Less grave and 

“every one a 

Degree lighter”   1 Passacaille 

 

 

 

 1 Chaconne 

 DOS 

COMPASSOS* 

*Tomlinson diu que els Menuets comencen amb una 

anacrusi, però mai els passepieds. Però com que a la inversa 

sol ser sempre cert, Wendy Hilton considera aquesta 

afirmació com un error o lapsus per part seva. 

 Abaix        dalt 

 

 
1 en dos 

compassos 

 

Minuet 

Passepied 

 

Each one “still 

brisker” 
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Fins a cert punt el tempo que implicava una indicació de compàs es relacionava amb les 

proporcions mensurals, o les relacions de temps, del segle XVI. Molts escriptors de finals 

del segle XVII i principis del XVIII van proporcionar taules que mostraven els tempi 

suggerits pels signes, però no sempre es posaven d’acord en les relacions entre els signes 

adjacents a les taules. Michel de Saint-Lambert encara seguia els principis del segle XVI i 

afirmava que el signe  indicava un tempo dues vegades més ràpid que l’indicat amb  i això, 

per extensió, el signe 2/4(molt nou) mostrava un tempo el doble de ràpid que  478. En 

contrast, els altres escriptors del moment van donar essencialment la mateixa seqüència de 

signes, però deien que el tempo d’un signe era simplement una mica més ràpid que l’anterior, 

ja no el doble de ràpid. 

Els signes 3, 3/2 i 6/4 presenten més dificultats. Com el signe  , originalment indicaven 

com els valors de les notes d’una secció de música es relacionaven amb els mateixos valors 

d’una secció anterior. El signe 3 mostrava que cada valor es movia tres vegades més ràpid 

que originalment, i 3/2 i 6/4 mostraven que cada valor es movia un temps i mig més ràpid 

que el tempo original. En altres paraules, 3/2 significava més que només designar tres 

blanques per compàs, i el 6/4 sis negres. 

Cap a finals del segle XVII, 3, 3/2 i 6/4 també es veien signes fraccionaris, com el 2/4 i el 

6/8 de la nova música italiana. Els signes fraccionaris, llavors com ara, indicaven el número 

de notes d’un valor donat a cada compàs: 2/4 especificava un compàs que tenia l’equivalent 

a dues negres; 3/8, un de tres corxeres. Amb aquests signes, un denominador més petit 

tendia a suggerir un tempo més lent. Per exemple, les pulsacions de blanca de les sarabandes 

es marcats en 3/2 eren més lents que les pulsacions de negra dels menuets, que mai es 

donaven amb aquest signe; i les pulsacions a la corxera dels passepieds marcats en 3/8 eren 

encara més ràpids. 

Saint-Lambert va admetre que els signes de compàs del seu moment indicaven el tempo “de 

manera molt imperfecta”479, per això va instar als compositors a utilitzar paraules 

descriptives al començament de les seves peces “per ajudar als signes de compàs i expressar 

el seu significat”. Sovint aquestes paraules indicaven només el tempo: lentament, modérément, 

vitement. En altres moments donen l’afete general de la peça i suggereixen el tempo només de 

manera indirecta: gravement, tendrament, majestueusement, légèrement, gayement.  

                                                             
478 SAINT-LAMBERT, Michel de (1702): Les Principes du Clavecin. Paris. Reimpressió Ginebra, Edicions 
Minkoff, 1972, pàg. 23. 
479 Ibid., pàg. 25. 
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En qualsevol període, el tempo i caràcter d’una dansa concreta es descrivia de manera similar 

per tutors, tractats, i diccionaris, i en les paraules al començament de la majoria dels 

exemples. De totes maneres, la majoria de danses en compàs ternari, la popularitat de les 

quals abastava moltes dècades, van patir transicions en tempo i caràcter, esdevenint 

generalment més lentes. Les danses noves a la cort, com el menuet en els anys 1660s, es va 

descriure com alegre i viu; però després de que fos establert –per exemple, la courante en els 

1690s i el menuet de cort en els 1790s- es representaven com lentes i solemnes. De manera 

similar, les versions franceses de les danses espanyoles amb el signe 3 es descrivien com 

ràpides al principi del segle XVII, però lentes i tendres a principis del XVIII. 

A la pràctica, cap tempo o caràcter és adequat per a tots els exemples d’una dansa de caràcter 

concreta. Tot un número de factors poden suggerir un tempo diferent de l’estàndard.   

Com  a resultat, el grau en el que els signes de compàs indiquen el tempo és sovint difícil per 

un intèrpret de l’actualitat. Els intèrprets del moment tenien menys dificultats, perquè 

estaven molt sovint en contacte amb el compositor de les obres que tocaven, cantaven o 

ballaven. 

 

Pel que fa a les danses teatrals, Pure deixa clar en aquesta cita del seu tractat sobre 

espectacles antics i moderns, que el tempo de la majoria de danses de caràcter franceses que 

es feien en el teatre era extremadament ràpid, i el sentiment general, o afecte, era heroic i 

joiós. Segons Descartes, l’afecte d’una peça de música depèn en gran part del seu tempo: 

“Pel que fa a les diverses emocions que la música pot despertar...vull dir 

que en general un pas lent desperta sentiments més tranquils, com el 

llanguiment, tristesa, por, orgull, etc. Un pas més ràpid desperta 

emocions més ràpides (mogudes), com la joia, etc.”.480  

Molts teòrics barrocs van classificar els tempi de diverses danses de caràcter. Entre aquestes 

danses, normalment escrites en compàs binari compost, les gigues i canaries es creien més 

ràpides que els loures. De les danses més populars en compàs ternari, es deia que els menuets 

eren més ràpids que les sarabandes, i els passepieds més ràpids que els menuets; els escriptors 

francesos van afirmar igualment que la chaconne era més ràpida que la passacaille (els alemanys 

afirmaven el contrari). 

                                                             
480 DESCARTES, René (1650): Compendium Musicae. Utrecht: Gisberti & Theodori Acker, pàg. 15. 
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El número de pulsacions que es batien en un compàs també es discutia en relació al tempo: 

en general, a menys pulsacions, el tempo era més ràpid. Per tant, el canarie o passepied, 

normalment portats amb una pulsació per compàs, són més ràpids que el menuet o la 

chaconne, que normalment es baten en dos pulsacions iguals, i molt més ràpides que una 

saradande o passacaille, que normalment es portaven a tres pulsacions per compàs. 

 

Un altre aspecte a tenir en compte a l’hora de determinar una bona velocitat és la seqüència 

de passos que la dansa pugui presentar. Qualsevol indicació pel tempo aplicable a un tipus de 

dansa ha de ser només considerat com una guia general. No totes les peces que pertanyen a 

un tipus de dansa es mouen millor a una velocitat determinada, i tampoc hi ha un tempo 

correcte per una peça determinada. Més aviat, es podria dir que hi ha una àrea del tempo en 

la qual tots els elements que prenen part de la dansa es poden realitzar millor o amb més 

naturalitat i facilitat. 

Tota dansa de cort requereix noblesa, energia i agilitat (mental i física) per part dels 

intèrprets; totes les danses contenen aquestes qualitats en diferents nivells i graus. Les 

coreografies revelen que fins i tot les danses més ràpides i vives contenen alguns temps de 

courante i coupés soutenus,  les més lentes i sostingudes de les unitats de passos, mentre que les 

danses més serioses i solemnes contenen passos saltats. Gairebé totes les danses, sigui quin 

sigui el seu metre o tipus, es poden composar de qualsevol de les unitats de passos, excepte 

les més regulades i normativitzades com són els menuets i els passepieds. Per tant, una 

articulació variada havia de caracteritzar cada dansa i la seva música.  

A l’hora d’establir un tempo, la mecànica i la part més tècnica pot servir de gran ajuda. Per 

exemple, si els moviments dels braços semblen massa rígids o poc naturals, probablement 

el tempo que s’ha triat és massa lent. Pel que fa als peus, les respostes més concloents les 

trobem en les danses binàries per la seva mecànica del salt (el cos només pot estar suspès 

en l’aire durant un cert interval de temps concret i curt), i segons l’estètica del salt del segle 

XVIII. 

De totes maneres, sempre hi haurà més d’una opció de tempo possible i correcta. No tots es 

tipus de danses binaris tenen sempre la mateixa indicació de tempo: la gavotte, per exemple, es 

considerava normalment més lenta que la bourrée. 
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En el cas de les danses ternàries, dues unitats de passos amb dos salts s’executen diferent i 

ja no juguen un paper tant important  a l’hora d ‘establir una àrea de tempo. En comptes 

d’una acció repetida (o, fins i tot, un rebot), els dos salt estan separats per una baixada dels 

talons dels peus controlada abans de la flexió cap al següent salt. Això es pot fer en un 

ampli rang de velocitat, i el tempo es controla principalment per la força dels passos. 

Els tipus de danses següents es troben en les col·leccions de danses notades franceses de 

principis del segle XVIII que s’han conservat i han arribat fins els nostres dies. En la taula, 

l’assignació temporal 2 significa dues notes blanques per compàs; i 3, es refereix a tres 

notes negres per compàs. Aquestes assignacions temporals probablement es refereixen a 

valors de notes més que a la velocitat; ja que per exemple tant les gigues ràpides com les 

lentes (loures) estan escrites en compàs de 6/4. 

Quan les danses no tenen títol, a vegades es poden identificar com a pertanyents a alguns 

dels tipus de danses especificats a continuació. D’igual manera, hi ha algunes danses que no 

es poden incloure exactament dins un dels tipus, degut a les seves característiques. 

 

 

Tipus de danses 

Danses amb compàs binari i una unitat 

de passos per compàs 

Danses en compàs ternari i una unitat 

de passos per compàs 

Dansa Compàs habitual Dansa  Compàs habitual 

Allemande 

Bourrée 

Gavotte 

Rigaudon 

Gaillarde 

Pavane 

 

 

2 

Sarabande 3 o 3/2 

Chaconne 

Passacaille 

3 
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Compàs binari compost 

Canarie 6/8  

Gigue 

Forlana 

6/4 

Danses en compàs quaternari i dues 

unitats de passos per compàs 

Danses en compàs ternari amb una 

unitat de passos cada dos compassos 

Entrée Grave 2 o C Menuet 3 

Gavotte (gravement) 2 Passepied 3/8 

Amb una unitat de pas curt i un llarg 

per compàs 

Loure o Gigue Lente 6/4 Courante 3/2 

 

 

Els mestres no distingeixen entre compàs binari simple i compost. Els Loures a vegades 

estan escrits en 3/8, dos compassos equivalent a un de 6/4. Els Passepieds es poden trobar 

enb 6/8, un compàs essent igual a dos de 3/8. Els Menuets també es poden trobar en 6/4, 

essent un compàs igual a dos compassos en ¾. 

 

Un altre aspecte que pot servir d’ajuda al tempo és la possible instrumentació que presenti 

la dansa. Segons Betty Bang Mather481, un altre factor que ajuda a determinar el tempo o que 

en poden suggerir un de diferent és la tessitura dels instruments o de les veus. Les peces de 

dansa escrites per a veus o instruments greus es feien més lentes que aquelles per a 

instruments o veus més agudes. Les danses teatrals es podien executar més lentes o més 

ràpides que la dansa estàndard, per mostrar les capacitats tècniques dels ballarins 

professionals. I certs tipus de peces prescriuen els seus propis tempi: una peça de dansa per 

a una festa de casament representa alegria i és naturalment més alegre, mentre que una 

                                                             
481 MATHER, Betty Bang (1987): Dance Rhythms of the French Baroque: a handbook for performance. Bloomington: 

Indiana University Press. 
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elegia (una dansa curta que descriu dolor) o una coreografia teatral que acompanya un heroi 

o heroïna que s’adorm, és naturalment més lenta. 

 

Amb totes aquestes consideracions, gairebé no és sorprenent que els tempi precisos per a la 

música de dansa francesa siguin esquius. Però més important que el tempo és l’afecte. Un 

menuet alegre o una sarabande solemne poden sonar adequadament alegres o solemnes en un 

tempo molt lent si la música inclou  prou ornaments o notes ràpides, o una veu interna 

independent. A més, una coreografia de sarabande o de menuet s’ha d’interpretar més lenta 

que el tempo estàndard per permetre als ballarins interpretar les “figures” més difícils, o els 

ornaments, que poden també expressar un afecte característic. En qualsevol esdeveniment, 

els músics francesos estaven més acostumats a observar l’afecte i executar la “cadència 

rítmica” de cada peça de dansa, més aviat que trobar el seu tempo inequívoc. 

 

 

6.2. TIPOLOGIES DE DANSES 

Les partitures de Lully contenen 16 tipus de dansa amb títol corresponent a la tipologia482. 

Les més moderades d’aquestes pertanyen tant a la dansa de saló com al teatre: la bourrée, 

viva i binària; la gavotte, més espaciosa; l’allemande, molt ocasional; la pavana i la gaillarde; les 

courante, menuet, passepied i sarabande, totes elles amb compàs ternari; i gigues, sempre ràpida. 

Les danses més extremes pertanyen quasi exclusivament al teatre: les chaconne i passacaille; el 

canarie, i la loure , també coneguda com  gigue lente. Un altre tipus de dansa molt lenta i 

binària, l’entrée grave, no té mai títol en les partitures de Lully, tal i com fa amb el rigaudon, 

una dansa que s’assembla molt a la bourrée.  

Beatrice Massin483, una de les grans expertes en belle danse de l’actualitat, proposa una 

classificació en sis grups de pràcticament la totalitat de les tipologies de danses de les que es 

té constància, juntament amb les seves característiques generals484.  

                                                             
482 ELLIS, Helen Meredith (1968): The Dances of J. B. Lully (1632-1687). California: Standford University. 
483 Béatrice Massin, filla dels musicòlegs Jean i Brigitte Massin, comença la seva carrera com a ballarina 
contemporània. Porteriorment, el 1983, coneix a Francine Lancelot i entra a formar part de la seva companyia 
de dansa, Ris et Danceries, a més de convertir-se en la seva assistent, col·laboradora i coreògrafa. El 1993 funda 
la companyia de dansa Fêtes Galantes, que actualment encara dirigeix i a través de la qual desenvolupa un estil 
en el qual barreja l’estil barroc amb trets de la tècnica de la dansa actual. Com a coreògrafa, va dissenyar totes 
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El primer d’aquests grups correspondria a les danses ràpides en compàs binari, que 

pertanyen tant al repertori de bal com de teatre: la bourrée, la gavotte i el rigaudon. La bourrée és 

una dansa molt lleugera, molt fluida; la gavotte és més accentuada i té un desplaçament del 

temps fort cap el segon compàs; i el rigaudon és molt marcat i rítmic, amb algun tret que 

recorda una dansa rústica, basat en un ritme de dues notes blanques.  

Un segon grup el formen les danses a tres temps sobre dos compassos: el menuet i el 

passepied. El menuet té una música molt específica que sempre s’ha de dividir en grups de dos 

compassos, ja que aquesta és la largada que pren un pas bàsic de menuet. Aquest va 

començar sent una dansa molt ràpida i amb molts salts, contràriament a la imatge que se’n 

té, i ha estat la que més ha perdurat en la història. El Passepied és un menuet encara més 

alegre i ràpid, sovint amb un temps léve abans i sobretot ple d’hemiòlies que serveixen donar 

dinamisme a tota la frase. Les cadències es fan generalment en 3/2 (creant una hemiòlia), 

fet que li dóna un caràcter de ralentiment  escrit, i que, en comptes de fer pensar en un final 

de frase, li proporciona un dinamisme que funciona com un impuls per seguir. En la seva 

versió teatral, i pel seu caràcter alegre i dinàmic, sol estar atribuït al personatge més lleuger, 

més jove o més alegre. El menuet i el passepied són danses de la mateixa família, molt 

properes l’una de l’altra, i amb unes característiques molt específiques que no es troben en 

altres danses: el pas bàsic i la falsa simetria. Per una banda, les dues tenen un pas de base 

que abraça dos compassos musicals; i per altra, són les úniques danses que tenen figures en 

falsa simetria, fet que permet crear figures que no existeixen en les altres danses, com els 

cercles on els dos ballarins estan de costat.  

El tercer grup inclou totes les danses ternàries que estan escrites sobre un ritme de siciliana, 

és a dir, un ritme ternari puntejat sobre el que s’escrivien moltes danses teatrals: la loure, la 

gigue, la forlane, els canaries i la matelotte. La loure no és una dansa pensant, sinó louré, molt 

sovint masculina. La forlana és una mica més rústica; la matelotte és sovint la dansa dels 

mariners quan tornen a la terra, la gigue serà ràpida i femenina i la canarie és encara més 

ràpida i dinàmica que la gigue. Aquestes cinc danses són típicament  teatrals i estaven 

adreçades a personatges molt típics: la loure serà sovint una entrée masculina, mentre que el 

canarie és molt dinàmic i femení. Aquestes danses de teatre, van passar al ball i allà es van 

transformar, com en la gran majoria de les danses de ball, en una dansa per parella; aquest 

és el cas de la loure de L’Aimable Vainqueur que va permetre el seu desenvolupament en un 

                                                                                                                                                                                   
les coreografies per a la pel·lícula Le Roi Danse, de Gérard Corbiau, a més de col·laborar de manera periòdica 
amb el director musical Christophe Rousset i el seu emsemble, Les Talens En musiques. Tot això hi compagina 
amb la seva tasca pedagògica a l’Atelier Baroque de Paris. 
484 MASSIN, Béatrice (2011): La Danse Baroque [DVD]. Paris: Chiloé Productions. 
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espai molt rodó, molt íntim i tendre, i és aquest espai que es desenvolupa durant tota la 

coregrafia, per tant, la loure serà quasi sinònima de largeur et rondeur. 

Com ja s’ha dit, sovint la loure era una dansa masculina, mentre que la gigue era una dansa 

més femenina, hi ha moltes més gigues per dona que per home. Aquestes dues es solen 

trobar en coreografies a solo i gairebé sempre en el repertori de teatre. Això es deu a que la 

dansa barroca va començar sent una dansa només masculina, eren els homes els que 

ballaven, però progressivament la dona i el cos femení van començar a entrar en la dansa i 

van agafar un lloc en el repertori, sobretot de teatre. La gigue és la dansa femenina per 

excel·lència, tot i que també es pot trobar alguna coreografia per a home o per a parella. És 

una dansa molt ràpida, molt precisa, molt controlada, que no permet, per tant, una gran 

expansió del moviment, això també es correspon a una imatge més femenina. A la gigue 

sempre hi haurà aquesta alternança entre el ritme puntejat, molt ràpid i compassos de 

suspensió que donen la sensació d’aturada de temps. 

La matelotte, suposadament, té un origen mariner. El 1706, la matelotte que apareixia en la 

tragédie en musique Alcione, de Marin Marais, va tenir tant d’èxit , que va ser convertida en 

dansa de ball (més simplificada i adaptada per a una parella), tal i com succeïa en molts 

altres casos en els que  es feien versions de bal de coreografies teatrals molt aclamades pel 

públic. Una de les característiques d’aquesta dansa és que comença amb un cert número de 

girs i piruetes (La Matelotte par Feuillet) que donava molta amplitud a la dansa i provocava un 

efecte visual impactant i diferent al veure la faldilla de la dona girant en l’aire a la vegada 

que ella. 

 

El quart grup és el de les danses nobles ternàries: la sarabande i les folies d’Espagne. Aquestes 

estan relacionades amb la sarabande per la seva accentuació específica. Aquesta dansa  

s’accentua sobre el segon temps, és a dir, el segon temps del compàs és el fort, però sempre 

té un temps suspès en élevé. Les seves coreografies poden ser a solo, ja sigui per a un home 

o per a una dona, o per a una parella. En qualsevol cas, aquesta és la gran dansa noble del 

teatre. 

El tema musical de la folia és un tema antic ja a l’època barroca, i és un tema que es presta 

molt bé a la variació. Per això, musicalment es troben tot un seguit de compositors que 

prendran aquest tema de la folia, o de le Folies d’Espagne, i que n’escriuran variacions 

musicals (Lully, Corelli, Marin Marais, Vivaldi...entre d’altres). El principi d’aquest tema, 

molt simple harmònicament, és gairebé un tema de baix o de base, el seu interès es troba en 

un ritme de sarabande, això és, un ritme puntejat amb el segon temps suspès, però també es 
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pot pensar que té alguna cosa a veure amb la família de les chaconnes, pel fet de que és un 

tema amb variacions. Coreogràficament, dos grans coreògrafs en van fer les seves versions, 

tant per a home, com per a dona o per a una parella: Feuillet i Pécour. També existeixen 

algunes versions de Feuillet manuscrites, que no van ser mai editades, en les quals només hi 

apareixen alguns compassos de la folia.  

 

El cinquè grup és on es troben les grans formes teatrals ternàries. La chaconne i la passacaille. 

Aquestes són les danses típicament teatrals, però la definició i la distinció entre aquestes 

dues danses no està tan clara. Els termes chaconne i passacaille fan referència al seu país de 

procedència i ambdues es basen en un baix ostinat, estan en compàs ternari i estan 

organitzades com un tema amb variacions.  

La chaconne té un caràcter més triomfant en les coreografies, sovint té un léver i està en mode 

major, mentre que la passacaille és més arrodonida i dolça, te més a veure amb el plaer que 

amb la grand troupe que representava l’exèrcit que partia a la batalla que solia ballar les 

chaconne. També es diu que la chaconne no és una peça cantada, mentre que la pasacaille ho 

podria ser.  

El que diferencia aquestes dues danses de la resta és, sens dubte, la seva durada. Mentre que 

a les altres danses sovint tenen una estructura AABB, exceptuant els rondo, les chaconnes i 

pasacailles no tenen una estructura clara, es pot parlar de viatge musical encara que el baix 

sigui sempre el mateix. I és precisament aquest baix ostinat que li dóna a la chaconne un aire 

hipnòtic. 

Per primera vegada, el 1704 Feuillet publica entrées de ballet i passos de dansa de ball de 

Monsieur Pécour. En aquest recull es troba la Chaconne de Phaeton coreografiada dues 

vegades: la primera per a dona i la segona com un solo per a home. Aquesta música de la 

chaconne, extreta de la tragèdia lírica Phaeton de Lully té molt d’èxit, per això es composen 

dos solos posteriorment. Si es comparen, es pot veure que l’escriptura femenina és 

totalment diferent a la destinada per a l’home. La dona té grans trajectes en l’espai, grans 

curves; mentre que l’home ha passat a una escriptura molt més competent, per un ballarí 

que és capaç de tenir una tècnica molt pronunciada, hi ha molts ornaments, batements, 

salts, piruetes que es contraposen a aquest espai femení.  

 

Per últim, en un sisè grup es poden classificar les anomenades formes composites o 

multipartides. La idea de barrejar diferents tipus de danses de caràcters molt diferents, 

probablement prové de la suite instrumental. En les suites instrumentals per a clavecí, per 
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exemple les de Couperin, hi ha una gran barreja de danses, però que mantenen la mateixa 

tonalitat com a fil conductor i element de coherència i cohesió. També hem de tenir en 

compte que, en aquella època, és precisament la tonalitat la que donava el caràcter a tota la 

suite. De fet, no s’ha d’oblidar que aquesta idea de contrast entre els diferents moviments, 

que posteriorment s’allargaran, és el que donarà pas a la sonata.  

 

L’exemple més clar de forma multipartida és le Caratères de la Danse (1715) de Jean-Féry 

Rebel. En aquesta obra, d’uns nou minuts de durada aproximadament,  hi prenen part onze 

danses diferents, ordenades de manera que cadascuna d’elles suposa una ruptura amb 

l’anterior,  provocant uns canvis de color molt evidents a mida que l’obra va evolucionant. 

Les Caractères de la Danse, com totes les altres que es van composar amb aquesta forma, no 

té un caràcter humorístic ni de paròdia, sinó que és més aviat una reducció de danses en un 

sol moviment. Rebel va donar aquesta música a Mademoiselle Prévost, una de les ballarines 

més conegudes dels escenaris operístics, qui la va ballar per primera vegada. Posteriorment, 

Francine Lancelot va composar una coreografia retent homenatge a Pécour, ja que 

l’original no s’ha conservat. Actualment, aquesta és la versió que més es balla. 

Aquestes combinacions de danses es van convertir en una costum dins el marc del ball 

social, començant a jugar a barrejar vàries danses durant el poc temps que durava una dansa 

de parella. Al principi, només es barrejaven dos tipus de danses de caràcter ben diferent, 

precisament per marcar aquestes diferències i crear contrastos (per exemple una bourrée 

seguida d’un menuet o un menuet seguit d’un rigaudon). Es buscava l’efecte sorpresa, tant per a 

l’assistència als balls com per al rei. Per a la Duquesa de Borgonya, l’any 1700, qui va ser 

lloada pel rei com excel·lent ballarina, es va escriure una dansa multipartida, la Bourgogne, 

que incloïa quatre danses diferents: en primer lloc una courante de dotze compassos (era la 

dansa amb la que començaven els balls, per tant és normal que aquesta coreografia comenci 

amb aquesta dansa); tot seguit, es trenca la continuïtat per passar a una dansa dinàmica com 

és la bourrée, de setze compassos; a aquesta li segueix una altre ruptura que provoca la 

dolçor i la tendresa d’una sarabande, també amb setze compassos; i acaba amb un passepied 

de caràcter més dinàmic, i comparativament més llarg, de quaranta-vuit compassos.  
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La Suite.  

Aquest capítol es centra en un estudi en profunditat de les danses que formen part 

habitualment de la suite, tant de danses com instrumental, amb algunes indicacions des del 

punt de vista de la dansa que ajudin als músics en la seva interpretació.  

Una suite és una composició musical que està formada per un número indeterminat i 

variable de danses, o de moviments instrumentals que es basen sobre un ritme de dansa. 

En quant als seus orígens, ja es troba durant el Renaixement el binomi format per dues 

danses de caràcter diferent: habitualment una de compàs binari i tempo moderat, combinada 

amb una altra dansa ràpida i, sovint, ternària; com poden ser les parelles formades per una 

pavana i una gallarda, o un passamezzo amb un saltarello. De la mateixa manera, Thoinot 

Arbeau, autor del tractat anomenat Orchésographie, també menciona que els branles (unes 

danses grupals que es solien ballar en cercle) es ballaven en grups de quatre, també de 

caràcter diferent: branle double, branle simple, branle gay i branles de Bourgogne. 

“Els intèrprets d’instruments estan tots acostumats a començar les 

danses en una festa per un branle double, que anomenen branle commun, i 

després fan el branle simple, després el branle gay, i finalment els branles que 

anomenen branles de Bourgoigne, que alguns anomenen també branles de 

Champaige: la connexió d’aquests quarte tipus de branle és apropiada pels 

tres tipus de personnes que participen en una dansa: els ancians ballen 

lentament els branles doubles i simples; els joves casats ballen els branles gays; 

i els més joves com tu ballen lleugerament els branles de Bourgoigne”485.  

Segons la classificació per edats que fa Arbeau en l’ordre dels branles, es pot deduir que el 

caràcter dels mateixos era diferenciat, ja que alguns d’ells no els considera apropiats per a 

les persones de més edat. 

D’acord amb David Buch,  la llavor de la suite francesa barroca es pot traçar a partir de 

l’ordres de danses en el ballet de cour de principis del segle XVII486. Aquest autor manté que 

no es feien servir els mateixos noms de les danses en el ballet, però que els tipus de danses 

ja eren consistents: la música per a l’entrada d’una figura important en la primera entrée d’un 

                                                             
485 ARBEAU, Thoinot (1589): Orchesographie. De l’edició de Paris de 1888. Bologna: Arnaldo Forni Editore, 
pàgs. 69-70: Les ioueurs d’instruments sont tous accostumez à commencer les dances en un festin par un branle double, qu’ils 
appellent le branle commun, & en aprez donnent le branle simple, puis aprez le branle gay, & à la fin les branles qu’ils 
appellent branles de Bourgoigne, lesquels aucuns appellent branles de Champaigne: La suyte de ces quatre sortes de branles, est 
appropriée aux trois différences de personnes qui entrent en une dance: Les ancens dancent gravement les branles doubles & 
simples: Les ieusnes mariez dancent les branles gayz: Et les plus ieusnes comme vous dancent legierement les branles de 
Bourgoigne. 
486 BUCH, David Joseph (1985): “The influence of the Ballet de Cour in the Genesis of the French Baroque 
Suite” a Acta Musicologica LVII/1 (gener, 1985), pàgs. 94-109. 
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ballet era anàloga  a la situació de la pavane en el principi de la suite. Buch també cita a 

Margaret McGowan487, L’Art de Ballet, en el que ella mostra com certes danses estaven 

associades amb diferents nivells de societat, és a dir, l’ordre jeràrquic de la societat es veia 

reflectit en l’ordre de les danses (Arbeau només parla d’edats, no de posició social, però 

també es podria considerar com una mena de nivell social).  

Al llarg del segle XVII es van imposar també altres parelles de danses, com les formades 

per l’allemande i la courante, o per la sarabande i la gigue. Sovint aquestes danses anaven 

precedides d’un moviment sense referència de dansa, com podia ser un preludi o una 

obertura. També va començar a ser habitual que abans de la gigue s’hi trobessin altres danses 

basades en el mateix ritme, però contrastades a nivell de tonalitat, com podria ser un menuet 

o una bourrée. 

Buch també agrupa les danses per “classes”, amb la pavana, allemande i gigue (la doble mètrica 

lenta, la varietat francesa antiga) a la classe de danses de més gravetat. Ja que la pavane va 

desaparèixer durant la segona part del segle, l’allemande va assumir el rol de la dansa lenta de 

doble mètrica després del preludi. La segona classe de danses inclou les courantes i els branles, 

danses de caràcter més viu. La tercera classe compren els moviments conclusius, sarabande i 

canaries488. L’addició del tipus de gigue ràpida, en compàs de 6/4 al final de la suite va tenir 

lloc més endavant en el segle XVII. 

A principis del segle XVII es publiquen a Anglaterra obres formades per una petita 

agrupació de danses per al virginal, un instrument que estava molt de moda en aquell 

moment. Mentrestant, a França i a Itàlia es comencen a desenvolupar tota una sèrie de 

tècniques per unir aquestes danses que van ser copiades pels compositors alemanys de 

principis de segle. 

Des del moment que desapareixen els vincles entre els diferents moviments i les danses, la 

forma comença a evolucionar. A França, per exemple, les danses s’estilitzen i formen el que 

s’anomenava “ordres”; les composades per François Couperin consistien en un seguir de 

danses col·locades una després de l’altra. A Itàlia, en canvi, ja apareixen els moviments que 

no provenen de cap dansa, assentant els inicis de la sonata da càmera. A Alemanya és on 

s’estableix l’ordre de danses que és més familiar actualment. Johann Jacob Froberger 

                                                             
487 MacGOWAN, Margaret (1963): L’Art du ballet de cour en France, 1581-1643. Paris: CNRS. 
488 BUCH, David Joseph (1985): “The influence of the Ballet de Cour in the Genesis of the French Baroque 
Suite” a Acta Musicologica LVII/1 (gener, 1985), pàg. 99. 
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comença a organitzar els moviments seguint l’esquema de alemanda, courante, sarabande i molt 

sovint amb una gigue entre aquestes dues últimes.  

No és fins a finals del segle XVII que queda establert definitivament l’ordre de les danses. 

Totes les que es van introduir durant aquest temps tenen una clara influència francesa. La 

suite barroca posterior continua sent una composició musical instrumental que consta d’un 

número variable de moviments en la mateixa tonalitat, però amb contrastos de tempo, de 

caràcter i de ritme, d’acord amb els tipus de danses que tenen com orígen.  

 

 

Allemande 

A finals del segle XVI van aparèixer molts exemples d’allemande francesa i alemana italiana. 

Etimològicament, les dues paraules signifiquen “alemany”, i la dansa es creu, per tant, que 

va ser originada a Alemanya. 

A finals del segle XVI, l’allemande era una dansa processional més ràpida que la pavane. 

Arbeau (1589) i Negri (1602) van descriure els passos de l’allemande i l’alemana 

respectivament, però Mersenne489 va dir que l’allemande ja no es ballava, sinó que només es 

tocava490. 

Degut a la manca de coreografies entre el temps del tractat de Mersenne i el final del segle, 

és impossible afirmar que la relació entre les allemandes ballades i només tocades podria 

haver existit després de les primeres dues dècades del segle XVII. De fet, pel músic de 

teclat, hi ha almenys tres formes ben diferents de composicions barroques anomenades 

“allemande”. Durant el grand siècle va esdevenir una de les peces estàndard en les suites 

instrumentals.  

 

 

                                                             
489 MERSENNE, Marin (1636): Harmonie Universelle, contenant la théorie et la practique de la musique. Paris. 3 

volums. Editat per François Lesure, Paris: Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique, 1963. 
490 L’allemande ja no es balla, només es toca, citat a LITTLE, Meredith; i CUSICK, Suzanne (1980): “Allemande” a 

The New Grove Dictionary of Music. Londres: Macmillan, pàg. 276. 
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Tipus d’allemande 

A França es van composar un mínim de tres tipus d’allemande: les peces de concert del 

barroc primerenc i peces de concert del grand siècle; danses processionals, i peces de caràcter 

més folklòric a principis del segle XVIII que es van tornar a ballar. La majoria de fonts 

d’informació del barroc que mencionen les allemandes es refereixen a les peces del grand siècle.  

El primer tipus d’allemande491,  que és amb diferència de la que existeixen més exemples, es 

podria haver desenvolupat com un gènere completament instrumental. A mida que entrava 

el segle XVIII, Mattheson va descriure aquest tipus de composició en el seu Der vollkommene 

Capellmeister, part II: 

“L’Allemand, com una invenció purament alemanya, precedeix la courante, 

mentre que aquesta última es col·loca abans de la sarabande i la gigue, en la 

seqüència que s’anomena Suite. Ara l’allemande consta d’una harmonia 

trencada, seriosa i ben construïda, que és la imatge d’un esperit content i 

satisfet, que gaudeix del bon ordre i la calma”492.  

Daniel Gottlob Türk, en el seu Clavierschule del 1789 diu de l’allemande: 

“L’Allemande s’escriu en un compàs de 4/4, comença amb una anacrusa, 

i s’interpreta d’una manera seriosa, no gaire ràpida. Es troba sovint en les 

suites i les partitas. La designació suposadament prové de Allemanen, un 

poble antic alemany, els suevos”
493.  

El segon tipus d’allemande es caracteritza per ritmes puntejats, un estil més homofònic i una 

pulsació lenta portada a la corxera, trets tots aquests també propers a l’obertura francesa. 

Aquesta, està relacionada també amb la pavane, tal com va mencionar Wilfrid Mellers: 

“La primera dansa de les suites, l’allemande, havia desplaçat la pavane 

gradualment que, com suggereixen algunes autoritats, havia estat 

transformada en la secció lenta de l’obertura francesa”494.  

                                                             
491 El llibre de Richard Hudson desenvolupa amb més detall qüestions de interpretació que tenen a veure amb 

aquest tipus d’alemande (HUDSON, Richard (1986): The Allemande, the Balletto and the Tanz. Cambridge: 

Cambridge University Press). 
492 MATHESON, Johann (1739): Der Vollkommene Kapellmeister. Hamburg: Berleger Christian Herold, pàg. 
464. 
493 TÜRK, Daniel Gottlob (1789): Claviershcule. Leipzig, pàg. 393. 
494 MEYERS, Wilfrid (1968): François Couperin and the French Classical tradition. Nova York: Dover, pàg. 236. 
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Però també se la pot relacionar amb una altra dansa: L’entrée grave. Aquesta era una dansa 

teatral virtuosa, generalment per a home, que sovint s’incloïa en els rols de déus i herois 

dels ballets. La relació entre la coreografia d’una entrée grave i l’obertura francesa es que els 

dos temps principals (les corxeres) de cada compàs de l’obertura es corresponen a dos pas 

composés, o unitats de passos, de la dansa. L’efecte global de l’entrée grave és de grandesa, pèro 

no és lenta; de fet, alguns grups de passos i salts són molt complicats. La pulsació bàsica és 

bastant lenta, però el moviment és animat. Des de que aquest tipus d’allemande i l’entrée grave 

estan relacionades amb l’obertura francesa, s’han establert diverses connexions entre elles. 

De totes maneres, no hi ha hagut suficient investigació per poder provar aquestes 

connexions. 

 

Ritme i compàs 

Els ritmes de l’allemande de finals del selge XVI s’assemblen als ritmes de bourrée i de gavotte 

de principis del segle XVII. En les primeres allemandes de concert, les repeticions de frases, 

reprises, i repeticions de les peces senceres eren sovint ornamentades amb divisions amb 

notes ràpides o molt ràpides. 

Les allemandes de concert del grand siècle eren més elaborades i contrapuntístiques. Les dues 

repeticions d’aquestes peces eren aproximadament de la mateixa llargada, a vegades només 

es diferenciaven per un compàs. Tot i que la música es divideix en notes ràpides i sembla 

permetre poc embelliment extra, Marais va escriure un double per una allemande de concert, 

com a mínim i una petite reprise ornamentada per a moltes d’altres. Molts exemples italians 

d’allemandes per a violí de principis del segle XVIII inclouen notes molt ràpides.   

 

La música de l’allemande dansada de principis del segle XVIII s ‘assembla a la bourrée. La seva 

naturalesa de caràcter folklòric o popular d’aquesta dansa es coneix per una coreografia de 

Pécour de 1702, Le branle allemande. És l’únic tipus d’allemande que s’inclou en les 

coreografies de belle danse. 

Algunes de les primeres allemandes tenen el signe  i pulsacions de quatre blanques a cada 

compàs, agrupades 2+2. Altres tenen el signe  i quatre pulsacions de negra, agrupades 

també 2+2. La majoria de les allemandes de concert del grand siècle estan marcades amb  o   

i contenen vuit pulsacions de corxera a cada compàs. Aquestes pulsacions estan agrupades 



308 
 

4+4 perquè aquestes corxeres són, de fet, divisions de les primeres notes negres, agrupades 

2+2. 

Algunes d’aquestes allemandes de concert de principis del segle XVIII estan marcades amb 

un 2; contenen quatre pulsacions de negra a cada compàs, un altre cop agrupades en grups 

de quatre. Dos d’aquests compassos farien l’equivalent a un marcat en  , però amb els 

valors de les notes doblats. 

 

Les allemandes de caràcter més popular de principis del mateix segle estan marcades en 2; els 

seus compassos contenen quatre pulsacions de negra, agrupades 2+2. Altres tenen el signe 

2/4 i quatre pulsacions de corxera, també agrupades 2+2. 

 

Relació entre la música i la dansa: qüestions interpretatives 

Alguns acadèmics del segle XX han cregut que l’afirmació de Marin Marais de que les 

allemandes de concert del grand siècle tenien les corxeres iguals, significava que les 

semicorxeres es tocaven també égals. De totes maneres, molts escriptors francesos de 

principis del segle XVIII van proclamar l’inégalité de les semicorxeres en les peces en 

compassos de  i , tenint les corxeres égals. Michel de Saint –Lambert495, qui atribuïa 

l’égalité de les corxeres i l’inegalité de les semicorxeres en compàs en   a la lentitud del tempo, 

va citar les allemandes com a exemple496.  

Una altra corroboració prové del professor de violí Michel Corrette497, que inclou les 

allemandes entre les peces de quatre pulsacions en les quals les seves semicorxeres es tocaven 

inégal498. 

                                                             
495 Conegut com Monsieur de Saint-Lambert va ser un clavecinista, pedagog i compositor, que va estar en 
actiu a Paris pels voltants de 1700. Pràcticament no es tenen dades d’aquest compositor, fins i tot hi ha la 
possibilitat que el seu nom no fos Michel, sinó que se li atribuís aquest nom com un error en un diccionari de 
músics del segle XVIII. Tota la informació que es té de Monsieur de Saint-Lambert es troba en els seus dos 
tractats: Les Principes du Clavecin contenant une explication exacte de tout ce qui concerne la tablature & le clavier (Paris, 
1702), el primer mètode de clavicèmbal publicat a França; i Nouveau traité de l’accompagnement du clavecin, de l’orgue 
et des autres instruments (Paris, 1707). 
496 SAINT-LAMBERT, Michel de (1702): Les Principes du Clavecin. Paris. Reimpressió Ginebra, Edicions 
Minkoff, 1972, pàg. 26. 
497 Michel Corrette (1707-1795) va ser compositor, violinista i organista, que també és autor de prop de vint 
tractats sobre metodologia musical per a varis instruments (violí, violoncel, flauta, flautí, fagot, clavicèmbal, 
arpa, mandolina i veu, entre d’altres), amb títols com L’Art de se perfectionner sur le violon, Le Parfait Maître à 
chanter o L’école d’Orphée (1738), un tractat de violí que descriu els estils italià i francès. 
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Tempo i caràcter 

Arbeau descriu l’allemande del seu moment com una dansa simple i tranquil·la. En canvi, les 

mateixes danses en el grand siècle podien ser lentes o ràpides. 

Els escriptors de finals del segle XVII i principis del XVII caracteritzaven les allemandes (de 

concert) com unes peces lentes i solemnes. Corneille comptava aquestes peces en quatre 

pulsacions lentes; Furetière499 i Brossard500 les anomenaven peces “serioses”; i Grassineau501 

les va descriure com “una mena de música grave, solemne, amb un compàs ple i en 

moviment”502. Però algunes allemandes de concert de principis del segle XVIII tenen la 

paraula “gay” en el seu començament; aquestes peces sovint utilitzen característiques de 

l’estil italià o de l’allemande popular de principis del segle XVII, que era una dansa ràpida. 

 

Coreografies d’allemandes 

Hi ha tres coreografies conegudes d’allemandes. La primera és l’Allemande à la Dauphine, per a 

dues dones i dos homes, publicada per Clement el 1771 (una data massa tardana per haver 

influenciat la música del barroc).  La segona coreografia, Branle allemand, coreografiada per 

Pécour el 1715 per a una parella d’home i dona, utilitza una melodia molt  propera a la 

d’una gavotte. La tercera és L’Allemande, també coreografiada per Pécour el 1702 per a una 

parella d’home i dona. La seva popularitat es veu provada en el fet de que aquesta 

coreografia apareix el altres deu fonts, tant publicades com manuscrites, franceses, 

alemanyes i espanyoles que daten fins el 1765. La publicació original conté només aquesta 

coreografia, en deu figures. Hi ha símbols en les figures 2 i 3 que mostren com els ballarins 

                                                                                                                                                                                   
498 CORRETTE, Michel (1738): L’Ecole d’Orphée, Méthode pour Apprendre facilement a joüer du Violon. Paris: Chez 

l’Auteur, chez Mme. Boivin et Mr. LeClerc, pàg. 4. 
499 Antoine Furetière (1619-1688) va ser un poeta, fabulista, romancer i lexicògraf francès, membre de 
l’Académie française des del 1662. Va escriure un diccionari de manera individual fora de l’Académie, que va 
ser publicat de manera pòstuma, el Dictionaire Universel, contenant tous les mots François tant vieux que modernes, & les 
Termes de toutes les Sciences et des Arts (1690), conegut familiarment com Le Furetière. Aquesta publicació li va 
causar la profunda enemistat amb els seus col·legues acadèmics. 
500 Sébastien de Brossard (1694-1730) va ser musicògraf i compositor, a més de mestre de música a les 
catedrals d’Estrasburg i de Meaux, d’on també era canonge. L’obra més coneguda de Brossard és el seu 
Dictionnaire de Musique, contenant une explication des termes grecs, italians et français les plus usités dans la musique  (Paris, 
1706), la primera obra d’aquest gènere publicada a França. 
501 James Grassineau, nascut pels voltants de 1715 a Londres de pares francesos,  va publicar una traducció 
del Dictionnaire de Musique de Brossard (Paris, 1703) amb alteracions i afegits,  A Musical Dictionary (Londres, 
1740). Es tractava d’una col·lecció de termes i caracters, tant antics com moderns, incloent parts històriques, 
teòriques i pràctiques de la música. Així com també una explicació d’algunes parts de la doctrina dels antics, 
intercalada amb notes sobre el seu mètode i observacions sobre el so, entès com a fenòmen matemàtic, i les 
seves relacions i proporcions en els intervals. 
502 GRASSINEAU, James (1740): A Musical Dictionary. Londres: Broude Brothers Ltd., 1966. 
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s’han d’agafar les mans, de costat, i també dibuixos en la figura 4 que mostra els ballarins 

amb les mans i els malucs. L’Advertissement que hi ha just abans de la música afirma que 

Monsieur Ballon i Mademoiselle de Subligny van ballar aquesta allemanda en el Ballet dels 

Fragments de Mr. De Lully503, fet que indica els seus orígens teatrals.  

L’allemande és un enigma entre els moviments de la suite de danses barroques. Estils molt 

diferents de coreografies (entrée grave, l’allemande de Pécour del 1702) corresponen només a 

un número molt reduït de peces titulades “Allemande”. La majoria de música d’allemande 

dels segles XVII i XVIII també té molt poca connexió amb la dansa, o bé, les coreografies 

apropiades a la música encara han de ser descobertes. 

 

Courante 

Pierre Rameau parla de la Courante així: 

“La Courante és una dansa molt lenta, que inspira un caràcter de noblesa 

més que les altres danses que tenen una melodia animada i molt diversa 

en les seves figures. La courant es distingeix per aquest moviment lent, 

tant que Lluís XIV li no ha negat mai la seva preferència, i és cert que la 

balla millor que ningú a la cort i que li ha donat una gràcia infinita. 

Aquesta dansa [...] sempre s’ha considerat molt necessària de conèixer 

per ballar bé”504. 

 

La Courante comença a la cort de Lluís XIII i sense cap mena de dubte juga un paper 

principal en els ballets de cour primerencs. Mersenne diu que ses ballaven molts tipus de 

courantes en aquella època505. A més de la seva popularitat a la cort francesa, la courante va 

aflorar en la Restauració anglesa del 1660 al 1680. De fet, hi ha més courantes que cap altre 

tipologia de dansa en el repertori de clavecí i llaüt del segle XVII. 

                                                             
503 El Ballet dels Fragments era un arranjament d’obres de Lully feta per Campra, que es va estrenar el 10 de 

setembre de 1702, només uns mesos abans de la publicació de la coreografia. 
504 RAMEAU, Pierre (1725): Le maître à danser. Paris: Chez Rollin Fils, pàg. 110: La Courante est une danse très 
grave, qui inspire un air de noblese plus que les autres danses que ont un air enjouer et beaucoup diversifié dans leur figures. La 
Courante par ce mouvement grave est distingué, aussi Louis XIV d’heureuse memoire n’a pas de denié de la preferí, il est vrai 
qu’il la dansé meilleur que personne de la cour et qu’il lui donnait une grace infini, en fin, cet danse [...]a touours été regardé 
comme une danse très necessaire à savoir pour bien danser. 
505 MERSENNE, Marin (1636): Harmonie Universelle, contenant la théorie et la practique de la musique. Paris. 3 

volums. Editat per François Lesure, Paris: Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique, 1963; 

citat per LITTLE, Meredith; i CUSICK, Suzanne (1980): “Courante” a The New Grove Dictionary of Music. 

Londres: Macmillan, pàg. 875. 
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Segons Pierre Rameau, Lluís XIV practicava la dansa diàriament durant els 22 anys que va 

estudiar amb Beauchamps506, fet que il·lustra la identificació del monarca entre la dansa i el 

seu desig de que aquesta dansa simbolitzés el seu regne. La courante va ser una dansa 

principal per a parelles en els balls entre aproximadament el 1600 fins el 1670, una posició 

que més tard va assumir el menuet i passepied cap a finals del mateix segle. 

La courante era la base per a les lliçons de dansa en l’estil noble durant més d’un segle –fins i 

tot després de que la dansa hagués perdut el seu lloc en favor del menuet 507. Gottfried 

Taubert va recomanar aprendre la courante en primer lloc, perquè si es dominava aquesta 

dansa, tota la resta de danses, per més passos ràpids i elaborats que tinguessin, resultarien 

fàcils. Ja que incloïa tots els principis importants de la tècnica de la dansa, Taubert creia que 

era la dansa que millor servia per a principis pedagògics508. 

 

A primera vista, els testimonis que existeixen en relació a la courante semblen molt 

fragmentaris i poc concloents, ja que la dansa preferida de Lluís XIV era popular en un 

període quan encara no hi havia llibres tècnics sobre l’art de la dansa publicats. 

Gairebé cent anys separen els dos tractats de dansa en els quals es dedica un espai 

apreciable a la courante: Apologie de la danse  de François De Lauze (1623), publicat poc 

després de que la courante es posés de moda; i Der Rechtschaffener Tantzmeister de Gottfried 

Taubert (Leipzig, 1717), escrit molt després de que perdés la seva popularitat a favor del 

menuet durant els anys 1660s. Malauradament, aquests dos autors són els dos més verbosos i 

incomprensibles de la història de la dansa. 

Les apreciacions de Rameau a Le Maître à Danser (Paris, 1725), el llibre sobre dansa social 

més definitiu de principis del segle XVIII, són clares però breus, ja que la courante ja no 

estava de moda. De totes maneres, tant Taubert com Rameau recomanaven que els 

alumnes l’estudiessin com a base per aprendre altres danses, tal i com havia fet de Lauze un 

segle abans. 

El sistema de notació publicat per Raoul-Auger Feuillet en el llibre Chorégraphie (Paris, 

1700), es va escampar ben aviat; i entre les aproximadament tres-centes seixanta danses de 

                                                             
506 RAMEAU, Pierre (1725): Le maître à danser. Paris: Chez Rollin Fils, pàg. 63.  
507 HILTON, Wendy (1977): “A Dance for Kings: the 17th-Century French “Courante”. Its Characther, 

Step-Patterns, Metric and Propostional Foundations” a Early Music, volum 5, nº 2, pàgs. 161-172. 
508 GERBES, Angelica (1972): Gottfried Taubert on Social and Theatrical Dance of the Early Eighteenth Century. Ohio 

State University, pàg. 17. 
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saló i teatrals notades i disponibles actualment, hi ha set exemples de Courante. Quatre estan 

impreses, mentre que les altres tres existeixen en col·leccions de manuscrits de danses 

anònims que es troben a la Bibliotèque Nationale i a la Bibliotèque et Musée de l’Opéra de 

Paris.  

 

 

Diferents estils de la dansa 

La courante, que significa “fluïdesa”, era una dansa lenta i sostinguda que requeria una gran 

capacitat de virtuosisme per a la seva interpretació. A simple vista, sembla fàcil, però de fet, 

requereix molta concentració i un considerable control físic per mantenir l’actitud de gràcia 

i senzillesa509. El seu caràcter és noble, sense pompositat ni superioritat.  

 

En els balls, es realitzaven dues formes de courante: la courante simple, que utilitzava 

bàsicament tres unitats de passos (el temps de courante, el demi-coupé i el coupé, els dos últims 

dels quals es van ajuntar per convertir-se en el pas de courante). I en la qual els ballarins ballen 

de costat seguint un moviment longitudinal al llarg de la sala i tornant al punt de partida, en 

un traçat el·líptic; i la courante figurée, també una dansa de saló, que contenia aquests 

mateixos passos, però amb més ornamentacions i girs. Els traços de l’home i la dona en 

una coreografia de courante figurée són simètrics, més que paral·lels, com es pot veure a “La 

Borgogne”, publicada per Feuillet. 

 

Courante o Corrente? 

Tan  la paraula francesa courante com la italiana corrente signifiquen “corrent”. En el segle 

XVI, les danses francesa i italiana amb aquests títols s’assemblaven molt, però cap a finals 

del segle XVII, els ritmes dels exemples francesos havien esdevingut més fluïts, mentre que 

els italians contenien més notes ràpides. Les característiques de les dues danses apareixen 

en la música francesa de finals del barroc. 

Una courante o corrente seguia l’allemande que començava moltes suites instrumentals de 

principis del segle XVIII. 

                                                             
509 HILTON, Wendy (1977): “A Dance for Kings: the 17th-Century French “Courante”. Its Characther, 
Step-Patterns, Metric and Propostional Foundations” a Early Music, volum 5, nº 2, pàg. 161. 
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La courante va ser la reina de les danses socials durant els primers 70 anys del segle XVII. 

Durant aquest temps es va ballar tant en balls i en el teatre que les seves unitats de passos 

eren sovint “figurades” (ornamentades) per a obtenir una major varietat. Els canvis van 

tenir lloc gradualment en el pas de dansa bàsic, la llargada del moviment rítmic típic, el 

signe del compàs, l’organització dels valors de les notes en el compàs, i el tempo i el caràcter 

general. 

Les primeres courantes i correnti tenen melodies simples, amb ritmes d’alguna manera similars, 

i una textura homofònica. Però els llaütistes i clavecinistes francesos de principis del segle 

XVII van composar molts exemples amb ritmes diversos, una textura més polifònica i veus 

que s’ajuntaven en un repòs només en el temps final d’una repetició. 

Les peces de concert de finals del barroc estan en forma binària, amb la segona repetició 

normalment un o dos compassos més llarga que la primera. La textura és d’alguna manera 

més polifònica, i l’ornamentació lliure és rara. 

A finals del segle XVII, la corrente italiana havia esdevingut una peça realment “corrent” per 

a violí. Els exemples tenen una textura homofònica, pocs ritmes contraris, llargs passatges 

de corxeres i semicorxeres ràpides. Alguns compositors francesos de principis del segle 

XVIII van escriure i ornamentar les repeticions en les seves courantes d’estil italià. 

En el segle XX, els termes “courante” i “corrente” s’han utilitzat de manera intercanviable 

per descriure el segon moviment de dansa que es troba comunament a la suite. De fet, 

aquestes eren dos danses completament diferents, la primera d’elles es ballava a França i els 

països que emulaven la cort francesa, i la segona, a Itàlia. Els compositors influenciats per 

l’estil francès, com Froberger o J.C.F. Fischer, tendien a escriure courantes, mentre Muffat, 

Händel i altres compositors d’influència italiana escrivien correntes. La courante era gairebé 

sempre escrita en 3/2 i la pulsació bàsica és a la corxera, amb figuració de contrapunt a la 

semicorxera. La corrente, normalment escrita en un compàs d 3/8 o ¾, tenia una textura 

homofònica i una estructura rítmica i harmònica més clara. La corrente ballada era molt 

ràpida i viva i tenia passos saltats i correguts, i representava l’antítesi de la noblesa i el pes 

que requeria la courante. 

Part d’aquesta confusió pot recaure en com es van nomenar la courantes i correntes per a teclat 

de Bach en les edicions del segle XX que van ser tant populars. Tot i que els títols de Bach 
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en els originals, per exemple en els partites publicades, era ben clar510, les courantes de Bach 

són menys ambígues que les seves predecessores dels segle XVII, ja que ell pràcticament no 

canvia el compàs de 3/2 a 6/4, i l’harmonia és funcional. Un altre element que ajuda a crear 

confusió és que, habitualment, s’anomena a ambdós tipus “courante” en les fonts de 

música francesa i de música per a dansa; i “corrente” a les italianes.  

 

Ritme i compàs 

Tot i que la courante d’Arbeau està marcada en , la majoria de peces estan en 3, , 6/4 o 

3/2 i tenen tres o sis negres per compàs. Les sis negres estan agrupades normalment 3+3.  

Gairebé totes les courantes en estil francès de finals del barroc estan marcades en 3/2 i 

contenen sis pulsacions de negra per compàs. Les pulsacions estan agrupades 2+1+1+2 o 

2+2+2 en la majoria de compassos, però poc després tornen a l’agrupació de 3+3. 

Les courantes franceses que estan escrites en imitació de les correnti italianes de finals del 

barroc estan marcades en 3 o ¾. Quan aquestes peces tenen bastantes semicorxeres, les 

corxeres es toquen en égal. En les peces d’estil italià amb moltes corxeres ràpides, aquestes 

es poden fer inégal, quan les paraules pointé-coulé indiquen una interpretació “picada-lligada”. 

La courante francesa lenta té l’única estructura de una unitat i mitja de passos cada compàs; 

els accents rítmics tant en la música com en la dansa generalment són: 

 

A vegades es ballen dues unitats en un compàs, de manera que tant la música com la dansa 

poden ser: 

 

O si es juxtaposen: 

 

                                                             
510 LITTLE, Meredith; i CUSICK, Suzanne (1980): “Courante” a The New Grove Dictionary of Music. Londres: 
Macmillan. 
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Rítmicament parlant, un dels trets significatius d’aquesta dansa és la seva léver. També hi ha 

una altre factor d’excepcional, en relació a totes les altres danses, és la seva forma binària i 

ternària barrejada, de vegades en la melodia i d’altres en l’acompanyament. És per això que 

la Courante serveix per obrir el ball, i ja té certa complexitat rítmica, i que després donarà 

molt de joc en la música instrumental en la que hi estarà molt present, tot i que aviat 

desapareix del repertori de ball. Aquesta alternança rítmica és molt evident en les courantes 

que es troben en el repertori de clavecí, on es veu molt clar com en una mà els apui poden 

ser ternaris, mentre que l’altra mà es fan binaris a la mateixa vegada. Aquesta alternança 

també es troba en les coreografies. 

 

Patrons rítmics en les melodies de courante  

En les Courantes de principis del segle XVII, el patró rítmic característic, utilitzat sobretot en 

els primers compassos,  era sovint el que es troba a La Vignonne511:  

 

Més tard en el mateix segle, un altre patró rítmic va començar a predominar, i l’anacrusi de 

corxera es va acurçar cap a una semicorxera. Aquest ritme permet tant una interpretació a 

3/2 com a 6/4: 

 

Un altre patró rítmic es troba també amb freqüència en la música de courante: 

 

 

Els patrons rítmics i els patrons de passos relacionats es poden resumir de la següent 

manera: 

                                                             
511 La nota pintada de vermell indica la nota accentuada. 
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Patrons rítmics unitats Unitats de passos 

 
 

Completa / mitja 

 

Doble (binari) 
   

 

Tres mitges unitats Doble (binari) 

    

Dues unitats completes Triple (ternari) 

 

Els passos més característics de la dansa, el temps de courante i el coupé, es mouen ambdós més 

lentament que aquest patró rítmic bàsic. Ocasionalment, la música es mou a 6/4 i dóna 

com a resultat un ritme creuat entre els passos i la música com un dels encants de la 

courante. A vegades, fins i tot, el coupé es modifica per aparèixer dues vegades en un compàs, 

durant tres corxeres cada un, de manera que pugui coincidir  amb el ritme musical, si és 

6/4, o jugar a contratemps, si és toca en 3/2512. 

 

Relació entre música i dansa: qüestions interpretatives 

La característica distintiva dominant és la utilització quasi exclusiva des dos passos de base 

molt identificatius, el pas court i el pas longue de la courante. Aquests dos es caracteritzen per la 

mateixa successió de tres accentuacions (l’élevé, el glissé i el demi-jeté), marcant els tres temps 

del compàs. Aquests dos passos bàsics es corresponen amb unes unitats de passos 

concretes: 

 

El pas grave o temps de courante és el que s’identifica amb el pas court, ja que 

implica menys desplaçament en l’espai. 

 

 

 

                                                             
512 HILTON,Wendy (1977): “A Dance for Kings: the 17th-Century French “Courante”. Its Characther, Step-

Patterns, Metric and Propostional Foundations” a Early Music, volum 5, nº 2, pàg. 163. 
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I el pas longue és el pas coupé, que suposa un desplaçament més llarg. 

 

 

 

 

Aquesta combinació permet el desplaçament de dues maneres ben diferenciades i la seva 

combinació rítmica, per seguir amb aquesta alternança de mètrica típica de la courante. De 

totes maneres, les combinacions rítmiques dels passos no havien de coincidir 

necessàriament amb la música, és a dir que es podia colocar un pas court o longue sobre dos 

compassos ternaris o sobre tres compassos binaris, de manera que la combinació també 

es podia crear entre la música i el moviment dels ballarins. 

 

En algunes ocacions, el pas simple que es fa servir per equilibrar la negra 

que falta per omplir en el compàs és el demi-jeté, un pas més ràpid que es 

podia anotar de diferents maneres. Algunes vegades s’afegeix un jetté, ja 

sigui al final de la successió d’aquests dos passos o intercalat entremig.   

 

Mersenne aparentment descriu tant un temps de courante i un demi-jeté quan diu que la dansa: 

 “Es composa de dos passos per compàs, és a dir, un pas amb cada peu; 

en el qual cada pas té tres moviments anomenats flexió, elevació i 

col·locació [col·locació del pes]”513 

 

Per tant, la seqüència de passos típica per començar una courante és514: 

 

                                                             
513 MERSENNE, Marin (1636): Harmonie Universelle, contenant la théorie et la practique de la musique. Paris. 3 

volums. Editat per François Lesure, Paris: Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique, 1963, 

pag. 165: Elle est composée de deux pas en une mesure, à sçavoir d’un pas de chaque pied: or les pas a trois mouvements, à 

sçavoir le plier, le lever & le poser. 
514 A La Bourgogne (l’única courant notada per Feuillet) i en els exemples de Taubert, les unitats de passos 
senceres i mitges d’un compàs no s’ajunten per una línia de “liaison”, segons la teoria de la Chorégrpahie de 
Feuillet. Els notadors d’altres courantes no utilitzen aquest principi important. 
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En aquestes combinacions, els accents tenen lloc en el començament de cada unitat, 

dividint els compassos. 

 

La combinació de pas coupé/demi-jetté és la utilitzada més freqüentment a les danses.Però, 

ocasionalment, una mitja unitat es pot posar davant. Aquest és un demi-coupé, que és 

literalment mig coupé, essent el primer pas simple i mouvement de tota la unitat. 

 

 

 

En la majoria dels tipus de danses una unitat de passos equival a un compàs musical, però 

la courante és l’única que té una unitat i mitja per compàs. Feuillet explica aquesta 

estructura515 i la notació clarifica el seu text: 

 

                                                             
515 Vint-i cinc anys abans, a Le Maître à Danser, Rameau descriu una estructura de passos diferent. Segons ell, 
l’últim pas simple en un compàs i els dos primers del següent constituïen un pas de courante. El mètode per 
notar aquest pas és idèntic a la que es correspon a dos passos separats en la notació Feuillet, perquè els passos 
simples d’un pas composé que creuen la barra de compàs no s’ajuntaven amb una liaison. 
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“He vist que aquells que han fet la Courante, han 

posat dos passos per cada compàs, el primer dels 

quals ocupa els dos primers temps del compàs i el 

segon pas només ocupa el tercer temps”
 516. 

 

 

Els dos passos simples del pas composé més el pas de mig compàs equival a tres negres que 

comprenen un compàs de courante. Quan els mouvements i el glissé es combinen en aquests 

passos simples, les unitats s’han d’analitzar en valors de corxeres. Fet així, esdevé aparent 

que la interpretació de cada unitat és doble517. Els accents rítmics divideixen el compàs 

així518: 

 

 

El patró de passos bàsic de una unitat i mitja dels passos coupé/demi-coupé (jetté) proveeix un 

total de tres passos bàsic per compàs, ja que cada unitat es balla en temps doble. Mentre 

s’interpreta, els ballarins han de tenir en compte ambdós  elements de temps doble i triple: 

                                                             
516 FEUILLET, Raoul-Anger (1700): Choréographie ou l’Art de décrire la danse. Paris, chez l’auteur et chez Michel 
Brunet. Edició de 2004. Bologna: Arnaldo Forni Editore, pàg. 47: Je remarque neanmoins que ceux qui ont fait la 
Courante, ont mis deux Pas pour chaque Mesure, dont le premier occupe les deux premiers temps de la mesure & le deuxième 
Pas n’occupe que le troisième temps;...  

517 La interpretació d’aquesta unitat sencera en temps ternari és:  
518 HILTON, Wendy (1997): Dance and Music of Court and Theater. Selected writings of Wendy Hilton. Hillsdale, 
Nova York: Pendragon Press, pàg. 366. 
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Com en les seqüències de passos, la línia melòdica es mou generalment des del tercer temps 

cap al temps fort del següent compàs (de manera anacrúsica). Igualment, la importància del 

tercer temps en un compàs ha der ser menys accentuada que la primera del compàs 

següent, independentment de quina sigui la seqüència de passos simultània i els seus 

accents. 

Totes les Courantes franceses, reflecteixen, a diferents nivells, rapidesa i agudesa d’intel·lecte 

i noblesa en la presència. El primer es pot expressar pels músics a través d’una interpretació 

animada, però mai agitada, dels ritmes musicals interns; i pels ballarins a través de 

l’articulació de les accions individuals de les unitats de passos. De manera simultània, un 

fraseig llarg dels valors mínims i dels passos simples sostinguts, ajuda a emfatitzat la noble 

presència d’aquells que semblen haver estat els intèrprets més entusiastes de la dansa: Lluís 

XIV de França i Carles II d’Anglaterra. 

 

Tempo i caràcter 

Les primeres courantes i correnti presumptament s’interpretaven molt ràpid, tal com indiquen 

els seus noms. Cap a finals del grand siècle, es troben més descripcions en un tempo moderat o 

lent i un afecte corresponent, en contrast amb els tempi més ràpids de les correnti.  

D’acord amb Betty Bang Mather519, la diferència entre les primeres courantes i les més 

tardanes està menys en la velocitat de la pulsació que en la llargada de la unitat de passos 

bàsica i en el moviment rítmic típic.  Però la unitat de passos de Mersenne (una flexió, una 

elevació i una pausa) i els moviments rítmics de les primeres courantes (troqueus LS i iàmbics 

                                                             
519 MATHER, Betty Bang (1987): Dance Rhythms of the French Baroque: a handbook for performance. Bloomington: 

Indiana University Press. 
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SL) només ocupen tres pulsacions; mentre que el pas de courante de Feuillet n’ocupa sis. 

Naturalment, una unitat de passos o moviment rítmic que es mogui cada tres pulsacions es 

percep com un moviment més ràpid que aquell que es mou cada sis pulsacions, si les 

pulsacions es fan aproximadament al mateix tempo. 

Durant el segle XVIII, la courante era la dansa en temps ternari més lenta. Quantz indica 

que els inégals i els ritmes doble puntejats són apropiats quan s’interpreta una courant. Una 

anacrusi de corxera es pot escurçar fins una semicorxera, i una nota puntejada hauria de 

tenir una petita pausa o cesura abans de la nota següent520. Matheson descriu l’Affekt de la 

courante com “dolça esperança, però amb un caire animat en la seva melodia: només aquelles 

coses de les que es composa l’esperança”521.  

Les courantes que s’han conservat notades dels segles XVII i XVIII (tant la música com la 

dansa) tenen dues característiques essencials: una gran vivacitat rítmica, que requereix molta 

habilitat intel·lectual; i una inherent solemnitat noble, una qualitat que no s’ha de confondre 

amb la pompositat o un aire de superioritat. Les courantes lentes són danses pels entesos. 

Pels no iniciats poden semblar simples i tècnicament fàcils d’assolir, mentre que en la 

pràctica demanen una gran concentració i considerable control físic; però sobretot 

demanen una presència i port que el mateix rei Lluís XIV hauria aprovat. 

Tornant als primers anys del regnat de Lluís XIV, el mestre de dansa Pierre Rameau va 

escriure el 1725: 

“La Courante estava molt de moda com una dansa molt lenta, i que 

inspira noblesa més que les altres danses, que tenen un caràcter més 

juganer [...] Lluís XIV sempre l’ha preferida, ja que després dels Branles 

que són, o eren les danses per les quals començaven els balls a la cort, 

ballava la Courante: i és cert que la ballava millor que ningú de la cort i 

que li donava una gràcia infinita”522. 

 

                                                             
520 QUANTZ, Johann Joachim (1752): Versuch einer Anweisung die Flöte traversière zu spielen. Berlin: Johann Voss. 

Traducció d’Edward Reilly, On Playing the Flute. Nova York: Schirmer Books, 1966, pàg. 290. 
521 MATHESON, Johann (1739): Der Vollkommene Kapellmeister. Hamburg: Berleger Christian Herold, pàgs. 
462-3. 
522 RAMEAU, Pierre (1725): Le maître à danser. Paris: Chez Rollin Fils, pàg. 110-111: La Courante étoit autrefois 
fort a la mode: aussi est-elle une danse très grave, & qui inspire un air de Noblesse plus que les autres danses, qui ont un air 
enjoüé [...] Louis XIV, d’heureuse memoire, n’a pas dédaigné de la preferir, puis qu’après les Branles qui sont, ou qui étoient les 
danses par où les Bals de la Cour se commençoient, comme je l’ai deja dit, Sa Majesté essuite de ces Branles dansoit la Courante: 
il est vrai, qu’il la dansoit mieux que personne de la Cour, & qu’il lui donnoit une grace infinie. 
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Carles II ballant una courante a un ball de la cort a La Haia. Hyeronimus Janssens (ca. 1660). Aquest monarca 

era un famós exponent de la courante francesa.  

 

Coreografies de Courante 

Hi ha deu coreografies de courante conservades, que apareixen des de ben aviat en les fonts 

disponibles. Quatre estan en manuscrits, i les altres sis es van publicar entre 1700 i 1717, 

essent l’última republicació en el 1737. Cinc courantees de les deu estan incorporades en 

coreografies multipartides. 

*La Bourgogne de Louis Pécour, música anònima.  

Publicada per primera vegada en el Recueil de Dances composées par 

M. Pécour, notades per Feuillet (Paris, 1700). La data de 

composició no es coneix, però el títol suggereix que aquesta 

dansa podria estar connectada amb els joves ducs de Borgonya, el 

casament dels quals es va celebrar el 1697. La dansa comença 

amb una frase de sis compassos de courante que es toquen dues 

vegades, seguit sense pausa d’una bourrée curta, una sarabande, i un 

passepied (en aquestes danses el compàs final de cada tipus de 

dansa adopta el metre del següent tipus). En la frase de courante es 
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ballen diferents figures espacials i seqüències de passos que a la seva repetició.  

La coreografia de Pécour de La Bourgogne és una dels pocs exemples francesos en notació 

Beauchamps-Feuillet. El moviment dels peus es caracteritza per dues unitats de passos: el 

temps de courante  i el pas de courante. Només aquest últim ocupa d’equivalent a un compàs 

sencer de música. Els passos individuals de les dues unitats es  compten en negres. 

  

*The Brawl of Audenard  de Siris, música de G[aillard] (c1709). 

Aquesta dansa comença amb una frase de nou compassos de courente [sic] que es toca dues 

vegades per una mateixa figura coreogràfica llarga. Ve seguida d’un menuet i una bourrée. 

 

 

*The Northumberland  de Isaac, música de James Paisible (c1711). 

La primera frase de set compassos en 6/4 és una courante sense 

títol. Està repetida, i es fa una seqüència de passos diferent en 

la seva repetició. Es succeeixen tres seccions contrastants sense 

títol per concloure la dansa, que sembla haver estat 

coreografiada el 1699, però no publicada fins als voltants de 

1711. 

 

*La Dombe, de Claude Balon amb música anònima 

Notada i publicada per Dezais en el Recueil de danses pour l’année 1712. Aquesta dansa 

comença amb una frase de nou compassos de courante que es toca dues vegades. La mateixa 

figura i seqüència de passos es repeteix, però amb els ballarins mirant cap a direccions 

diferents de la sala. La courante està seguida per una curta [bourrée] i un [passepied]. 

 

A més de les danses existents, hi ha vàries seqüències de courante sense música en el llibre de 

Taubert, dues de les quals són pràcticament idèntiques a La Courante de la qual es parla 

seguidament. Per exemple, a la pàgina 600 del Taubert: 
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Courantes en manuscrits 

*La Duchesse, dansa i música anònimes523. 

Aquesta dansa comença amb una frase de courante de sis compassos que es toca dues 

vegades. Es fa una seqüència de passos i una figura diferent en la segona repetició. La 

courante ve seguida per una curta [sarabande] i una [bourrée]. 

Les següents dues danses són gairebé certament les més antigues. 

*La Courante524, amb dansa i música anònimes. 

Aquesta courante no té figures especials, simplement es mou al voltant de la sala. Consisteix 

en una frase de cinc compassos que es toca dues vegades i una altre frase de sis compassos 

que es toca només una vegada.  A causa de la seva brevetat, la dansa o bé es repetia, o bé 

estava seguida, tal com suggereix Taubert, per una figura de courante. 

*La Bocanes o La Bocannes, dansa anònima i música de Bocane. 

És una courante figurada que consisteix en dos frases de nou compassos que es toquen dues 

vegades cadascuna. S’interpreten unitats de passos diferents per a cada frase i la seva 

repetició. 

El compositor d’aquesta nova melodia va ser 

Jacques Cordier, el famós mestre de dansa i 

violinista, també conegut com Bocane (o Bocanne). 

El que no queda clar és si la dansa que menciona 

Mersenne és l’original o una nova dansa 

composada després del 1636. 

“La Bocane és una dansa figurada, amb les seves pròpies 

seqüències de passos i figures; té quatre couplets, és a dir, la 

melodia té una primera frase que es toca dues vegades i una 

segona frase que es toca dues vegades: en un principi 

s’anomenava La Vignonne, però se li ha composat una 

melodia nova i ha pres el nom del seu autor:...”525 

                                                             
523 Bibliotèque National de Paris (14884); i Bibliotèque De l’Opéra (Res. 934). 
524 Bibliotèque National de Paris (14884 - Coté C2454). 
525 MERSENNE, Marin (1636): Harmonie Universelle, contenant la théorie et la practique de la musique. Paris. 3 

volums. Editat per François Lesure, Paris: Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique, 1963, 

Volum II, pàg. 170: La Bocane est une Courantee figurée, qui a ses pas mesurex, & ses figures particulieres; elle a quatre 

couplets, à sçavoir deux fois la premiere partie du chant, & deux fois la seconde: elle s’apeloit cy devant la Vignonne, mais  le 

chant qui a esté fait de nouveau, luy a donné le nom de son auteur:... 
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De les courantes notades, La Bocanes, La Bourgogne, The Brawl of Audenarde  i els exemples de 

Taubert són d’una importància principal. Són importants pel mètode de la seva notació, 

mentre La Bocanes és d’especial interès perquè és té seqüències 

de passos més variades, el fet de que és una courante en la seva 

totalitat, i per la possibilitat de que es pogués desenvolupar a 

partir d’un exemple anterior del segle XVII. Una courante 

anomenada La Bocane ja es menciona, i s’inclou la seva música, 

en l’Harmonie Universelle de Marin Mersenne (Paris, 1636).   

Aquesta és la mateixa melodia que la courante en les partitures 

on es nota en un valor més petit, tal i com s’havia desenvolupat 

la pràctica comú durant els finals del segle XVIII. 

 

La courante es va començar a ballar en el segle XVII, encara que 

utilitzada per propòsits didàctics, fins ben entrat en segle XVIII. Conté unitats de passos 

que travessen les línies de compàs, i també dins l’àmbit d’un compàs musical. Una dansa 

lenta, plena de gràcia i digna, ben diferent de la seva homònima italiana, la corrente. La 

música de courante del segle XVIII tendeix cap a una major longitud i regularitat de les 

frases, consistent en patrons mètrics en 3/2 i una harmonia més funcional que en els 

exemples més primerencs. 

 

 

 

MERSENNE, Marin (1636): 

Harmonie Universelle, contenant la théorie 

et la practique de la musique. Paris. 3 

volums. Editat per François Lesure, 

Paris: Éditions du Centre National de 

la Recherche Scientifique, 1963, 

Volum II, pàg. 171. 
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Sarabande 

La sarabande es va originar en el que avui es coneix com a Amèrica Llatina, i va ser portada a 

Europa a través de les conquestes del Nou Món dels espanyols durante el segle XVI; es va 

introduir a Itàlia i França juntament amb la guitarra espanyola. Praetorius (1612) va 

incloure varies sarabandes entre les seves danses franceses; i, segons Mersenne (1636), 

aquestes peces “es ballaven al so de les guitarres i les castanyoles”. 

El 1583 la zarabanda, tal com es coneixia llavors a la sarabande, es va prohibir a  Espanya 

perquè se la considerava obscena en el seu acompanyament de poesia, no obstant, va 

esdevenir molt popular. A principis del segle XVII, la sarabande ja havia aparegut en el 

repertori italià per guitarra i des d’allà es va escampar arreu d’Europa526. 

La sarabande era normalment l’últim moviment de la suite de mitjans del segle XVII. Seguia 

a la pavana lenta i l’allemande, i era una mica més ràpida que la courante.  Tot i que la sarabande 

en aquell temps encara era viva i energètica, la suite primerenca representava una progressió 

en un tempo de lent a ràpid527. 

Aquestes danses van patir tota una sèrie de canvis durant el període barroc. Els seus 

patrons de rasgueig i els moviments rítmics es van alterar per adaptar-se als requeriments 

de les línies divisòries de compàs. El seu fraseig es va modificar per ajustar-se als ritmes 

dels textos de les cançons franceses. El seu tempo es va moderar i la seva forma es va 

canviar. 

La textura de les sarabandes de finals del barroc és principalment homofònica, tot i que la 

imitació entre les veus a vegades introdueix repeticions o couplets de rondeau. Una sarabande en 

forma binària pot acabar amb una petite reprise, sovint ornamentada lliurement. Els 

compositors a vegades escrivien i variaven les repeticions o dels refranys del rondeau, o 

afegien un double per ornamentar la totalitat de la peça. Els embelliments de repeticions 

escrites eren normalment en l’estil dels air de cour. 

 

 

 

                                                             
526 HUDSON, Robert (1980): “Sarabande” a The New Grove Dictionary. Londres: Macmilan, pàgs. 489-90. 
527 BUCH, David Joseph (1985): “The influence of the Ballet de Cour in the Genesis of the French Baroque 
Suite” a Acta Musicologica LVII/1 (gener, 1985), pàgs. 94-109. 
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Tipus i estils de la dansa 

Cap a l’ultima meitat del segle XVII, dos tipus de sarabande musical s’havien desenvolupat: 

en primer lloc, la “sarabande grave”, continguda, majestuosa, o tràgica i preferentment 

practicada a França i Alemanya. Introduïda cap el 1660, potser esdvé tan coneguda entre els 

compositors francesos i alemanys per les seves possibilitats contrapuntístiques dels 

instruments amb els que es tocava, com el laüt o el clavecí. Algunes sarabandes de François 

Couperin, com “La Majestueuse”, i les que es troben en les Suites Angleses de Bach, són 

típiques d’aquest tipus. L’altre estil de sarabande, la “sarabande légère”, era més ràpida i més 

lírica, i més coneguda i practicada a Itàlia, Espanya i Anglaterra. Aquest caràcter més lleuger 

caracteritza les sarabands de Henry Purcell i John Blow.  

 

En els ballet de cour de mitjans del segle XVII, la música apropiada per al tipus més ràpid de 

sarabande es feia servir per a l’últim número d’un seguit d’entrées, conegut com “grand 

Ballet”. Per exemple, el 70% dels moviments de Grand Ballet de la música pels 

entreteniments de Versalles de Philidor estan en una mètrica ternària simple, similars a la 

sarabanda. Aquesta entrée final, segons Ménéstrier528, sovint era ballada per varis ballarins, 

més que la parella o el solo habitual en les entrées precedents. Quan hi havia molta gent 

involucrada en un número de dansa, i particularment si aquest consistia en ballarins 

professionals i nobles (no professionals), es necessitava un ritme clar i simple per mantenir 

la companyia junta. És interessant notar que Mersenne, a l’Harmonie Universelle afirma que la 

paraula “sarabande” prové de “banda”, fent referència a “conjunt” o “varis junts”529. Lully, 

tot i que estava sovint frustrat per la impressició de la noblesa en l’exeució d’aquests 

“grands ballets”, va permetre la seva continua participació530. 

A més d’aquests dos estils de sarabande coneguts a Europa, Ranum descriu dos estils de 

sarabanda ballada a França a finals del segle XVII531. L’estil espanyol era més “expressiu”, 

per exemple, els gestos de la dansa tenien un significat. Aquesta sarabande va esdevenir més 

                                                             
528  MÉNÉSTRIER (Le R. Père) Claude François (1687): Des ballets anciens et modernes selon les regles des théàtre. 

Paris, Guignard, pàg. 27. 
529 MERSENNE, Marin (1636): Harmonie Universelle, contenant la théorie et la practique de la musique. Paris. 3 
volums. Editat per François Lesure, Paris: Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique, 1963, 
Volum II, pàg. 165. 
530 ANTHONY, James R. (1978): French Baroque Music from Beaujoyeulx to Rameau. Nova York: Norton and 

Company Inc., pàg. 31. 
531 RANUM, Patricia (1986): “Audible Rhetoric and Mute Rethoric: the 17th-century French Sarabande” a 

Early Music volum 14 nº 1, pàgs. 22-29. 
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francesa a finals del segle XVII, però encara tenia un caràcter fortament espanyol durant els 

anys 1680s. Ranum també descriu la sarabande francesa més lenta, que no contenia gestos 

expressius. La vessant més espanyola era molt més demostrativa i extravertida, 

especialment si estava coreografiada per un home, que l’estil francès de la sarabande. 

  

 

La sarabande espanyola  

El 1724 Jacques Bonnet va categoritzar l’anomenada sarabanda “espanyola” com una 

excepció expressiva entre les danses franceses: 

“Quasi totes les danses que es ballen en els balls i reunions no utilitzen 

expressió [per exemple, gestos expressius], amb l’excepció de la sarabande 

espanyola amb castanyoles, o la jig anglesa, ja que la courante tipifica la 

gravité de la dansa francesa”
532.  

Mencionant aquest estil de sarabanda “espanyola”, Bonnet implica l’existència en el segle 

XVII d’una sarabande “francesa” menys demostrativa que la seva cosina ibèrica, que retenia 

fermament l’ús de castanyoles i de gestos expressius un segle després d’haver emigrat a 

França. 

Aproximadament mig segle abans de la referència de Bonnet, les fonts no esmenten cap 

sarabande “francesa” seriosa. El Dictionnaire universel (1690) d’Antoine Furetière, compilat 

durant la dècada del 1670, presenta una dansa exòtica i mediterrània: 

“SARABANDE. Composició musical, una dansa en metre triple, i que 

normalment acaba en la mà aixecada quan es bat el compàs, en contrast 

amb la Courante, que acaba amb una mà més baixa. Com la Chaconne, la 

                                                             
532 BONET, Jacques (1723): Histoire Générale de la danse sacrée et profane. Paris, d’Houry fils. Reedició 1969: 
Ginebra, Slatkine Reprints, pàg. 69. 

Danseurs de Sarabande del Ballet des quatre parties du monde 

(Paris, Bibliotèque Nationale 19165) 
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Sarabanda prové dels sarraïns...normalment es balla al so de la guitarra o 

les castanyoles. El seu moviment és alegre i amorós.  

GEST. La sarabanda utilitza postures i gestos lascius”533. 

 

El 1671, el Pare François Pomey va incloure una definició de sarabande en el seu Dictionnaire 

Royale, en francès i llatí, publicat per primer cop a Lyon. Aquest professor jesuïta de retòrica 

estava d’acord amb l’acadèmic Furetière, però afegia alguns detalls interessants a la 

definició:  

“SARABANDE. Saltatio numerosa, quam sarabanda vocant [una dansa 

mètrica que anomenaven sarabande]. La sarabanda és una dansa 

apassionada que es va originar amb els moros a Granada, i que la 

Inquisició Espanyola va declarar fora de la llei perquè la considerava 

capaç de despertar passions de tendresa, captivant el cor amb els ulls, i 

pertorbant la tranquil·litat de la ment”534. 

 

Segons Pomey, la sarabanda era espanyola, i tant lasciva que va ser prohibida per l’Església. 

Com Furetière, considerava que la mètrica de la sarabanda era tan essencial pel seu caràcter 

que va donar a la dansa el nom llatí de saltatio numerosa. Aquesta mètrica no és, de totes 

maneres, el ritme creat per les separacions dobles de la frase i semi-frase, sinó el ritme creat 

pel “número”, és a dir, per la manera en què les corxeres estan col·locades en aquestes 

grans unitats en grups d’una, dues, tres o quatre notes. 

Així doncs, la sarabande va mantenir el seu fort accent espanyol a través de la dècada de 

1680. Les sarabandes cantades-especialment les destinades a acompanyar als ballarins - es 

basaven en canvis subtils entre les frases equilibrades i desequilibrades. El fraseig equilibrat 

predominava, creant el que les orelles dels francesos percevien com un ritme subjacent 

majestuós i ferm. Dins d'aquesta estructura més gran, les notes s’agrupaven en unitats en 

canvi constant, d'acord amb el flux i reflux de les passions expressades. La sarabanda 

dansada evocava aquestes passions en els passos, mentre el ballarí hàbil feia ressaltar 

l’expressivitat de la dansa mitjançant gestos i mirades que, en aquell temps, es consideraven 

immodestes i lascives. 

                                                             
533 FURETIÈRE, Antoine (1690): Dictionnaire universel. 4 vols. La Haia i Rotterdam: Arnaud et Reinier Leers, 
1701; 2a edició , Rotterdam: Reinier Leers, 1707. 
534 POMEY, François Antoine (1691): Dictionaire Royal. Lyon: Chez la veuve d’Horace Molin. 
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Ritme i compàs 

 “La Sarabande ...es balla amb el so de la guitarra, o de les castanyoles, i 

amb diverses cobles amb un número indeterminat de repeticions”535.  

A les corts italianes de finals del segle XVI i principis del XVII, la sarabanda italiana, la 

ciaccona i la folia es ballaven i cantaven acompanyades amb una guitarra espanyola de cinc 

ordres i, de vegades, de castanyoles. Entre les stanzas d’una cançó, un interludi compost de 

dos passacalli (també d’origen espanyol) entretenia la companyia. 

Els ritmes de les anomenades danses espanyoles –la sarabande, la chaconne, la folie i la 

passacaille- arriben a França des del Nou Món via Portugal, Espanya i Itàlia. Al no 

conservar-se els passos originals, els nombrosos acompanyaments de la dansa publicats 

durant la primera meitat del segle XVII en llibres italians per a la guitara espanyola 

contenen la primera evidència d’aquests ritmes. 

Normalment la sarabande és la dansa sobre la qual els músics es posen més qüestions a 

l’hora de la seva interpretació, tant d’articulacions, de tempi i d’accentuacions. De fet, la 

sarabande s’accentua sempre sobre el segon temps, és a dir, el segon temps del compàs és el 

fort, però és també un temps suspès en élevé. Sovint, en moltes sarabandes per a viola, 

sobretot en l’obra de Marais, el primer temps és un acord de tres notes, i el segon de quatre 

notes. Ja en el gest es dóna el primer temps, però el segon serà més llarg, i és el que dóna 

continuïtat a la dansa. De la mateixa manera que el primer temps ha de ser lleuger, per 

poder donar més pes al segon, aquest ha de quedar suspès i ser lleuger. 

La sarabande és una dansa de teatre amb l’especificitat de tenir aquest segon temps com un 

temps fort i suspès. Mai hi pot haver accents cap avall, sinó que sempre hi ha d’haver una 

suspensió.  Hi ha un pas composé que exemplifica aquesta suspensió del segon temps, el coupé 

à deux mouvements, ja que, en aquest pas, el segon temps també és més pronunciat que el 

primer i queda suspès en l’aire. Un altre pas per exemplificar aquest fet és el pas grave o temps 

de courant, que comença per un temps élevé i abans de posar el peu a terra en el tercer temps 

fa un pas glissé pel terra. Això és el que li dóna color a la sarabande, aquesta suspensió del 

segon temps vers el tercer, sense oblidar  la seva continuïtat. 

                                                             
535 MERSENNE, Marin (1636): Harmonie Universelle, contenant la théorie et la practique de la musique. Paris. 3 

volums. Editat per François Lesure, Paris: Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique, 1963, 

volum II, pàg. 165: La Sarabande...se dance au son de la Guiterre, ou des Castaignettes, & ce par plusieurs couplets sans 

nombre. 
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Relació entre la música i la dansa: qüestions interpretatives 

Pel que fa al fraseig, les línies de les primeres cançons de sarabanda estan organitzades en 

frases de dos, quatre o cinc compassos. Gairebé totes les cançons de sarabanda del grand 

siècle comencen al una línia de quatre compassos. Després de 1690, les frases de la sarabande 

van esdevenir menys simètriques. A causa d’aquestes frases menys assertives, els 

moviments de la dansa van esdevenir més suaus, i es van començar a representar emocions 

més tendres. La forma de la sarabanda era normalment binària, però també podia ser 

ternària o en forma de rondeau. 

Furetière descriu un fraseig de distintiu de la sarabande que es mou en compassos sencers, 

un fraseig que es marca en contrast al de la courante, la quinta essència segons Bonnet de la 

dansa francesa. 

Si, en una data tan tardana com a finals dels anys 1680, la sarabande era a la superfície ibèrica 

i lasciva, un subtil canvi, però, estava tenint lloc en les lletres de les sarabandes cantades. La 

frase equilibrada distintiva (tot negres i final amb blanca amb punt o blanca-negra) de finals 

dels anys 1640 es va abandonant gradualment en favor d’una línia menys equilibrada, 

preferida pels poetes francesos. Aquest fraseig equilibrat i ferma també es troba en les 

“sarabandes per a guitarra”, en altres paraules, en les sarabandes “espanyoles”. Aquest 

equilibri es va abandonant en la línia irregular que tipifica les sarabandes franceses després de 

1690. Per tant, cap els anys 1660, la sarabanda espanyola, recentment arribada, es va adaptar 

d’alguna manera a les maneres de la cort francesa. Va ser abandonant el fraseig ferma de la 

seva terra nativa per l’estructura de versos més tendre en el seu país adoptiu. Fent això, no 

va abandonar la seva expressivitat. 

Cap a la dècada de 1660, les sarabandes cantades van anar abandonant el fraseig equilibrat de 

principis de segle, adoptant gradualment el fraseig de les “Folies d’Espagne” (o Folia), una 

altre immigrant recent de l’altra banda dels Pirineus. Les sarabandes cantades de Lully, amb 

text del famós poeta de cort Isaac de Benserade, revelen les incerteses d’aquesta transició. 

Aquestes cançons solen començar amb un fraseig equilibrat, després lluita per fer coincidir 

les síl·labes més llargues del text amb la mètrica musical. El resultat és una cançó tan 

“desequilibrada” i emocional que permet fer poques conclusions sobre l’evolució de la 

sarabanda entre 1650 i 1680. Després de 1690, la majoria de les sarabandes cantades es 

recolzaven bàsicament sobre el fraseig desequilibrat. Aquest també és el fraseig utilitzat a 

l’època per a les Folies d’Espagne i, després de 1685, pel menuet. En altres paraules, cap el 

1690, el fraseig de la sarabanda és indistingible del de les altres dues danses, les Folies i el 
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Menuet. Qualsevol compositor anònim podia escriure, el 1712, unes “Folies d’Espagne en la 

forma de Sarabanda”, i Taubert podia, el 1717, anomenar a la melodia de la Folia “la més 

famosa de totes les melodies de sarabanda”536. Afirmacions com aquesta haurien estat 

impensables en les dècades de 1630 i 1640. 

L’afrancesament de la sarabande incloïa més que només un canvi en el fraseig. Desproveïda 

de les seves línies fermes i equilibrades, la dansa no podia evitar convertir-se en tendre, més 

aviat que amb un caràcter “sòlid”. Va continuar expressant emocions més fortes que les del 

menuet, utilitzant els ritmes de la parla sempre canviants que es feien servir des de temps 

enrere, mentre que el menuet es movia en unitats plàcides de tres síl·labes des del principi 

fins el final. Aquestes emocions estaven, no obstant, expressades en el text que incloïa un 

inusual número de síl·labes llargues. 

Però la sarabanda “francesa” del segle XVIII no va tallar els llaços amb el seu antecessor 

espanyol, segons indica la retòrica audible de les danses cantades. Seguia sent apassionada, 

però amagava la passió sota una màscara francesa. Per tant, sembla probable que els ritmes 

apassionats dels passos i gestos  que eren part de la retòrica muda de la dansa del segle 

XVII persistien encara en el segle XVIII. 

L’edició de 1779 de l’Encyclopèdie de Diderot incloïa una afirmació sobre la relació entre els 

passos de la dansa i el text: 

“The frappé, plié i saut simple són a la dansa el que els “accents gramaticals” 

[és a dir, el repòs sobre el temps que finalitza cada línia o mitja línia del 

text] són al discurs. La figura dels passos i els [gestos] que l’acompanyen 

són els equivalents als “accents oratoris i patètics” [és a dir, els accents 

d’entonació de les síl·labes llargues que molt sovint cauen sobre les notes 

més dèbils del compàs musical]”537.  

Els textos en les sarabandes cantades confirmen que en l’estructura general de les 

“articulacions finals”, els ritmes del discurs i les seves connotacions emocionals transmetien 

les passions de la dansa a l’audiència. D’igual manera, sabem per Diderot que, dins de 

l’estructura general de punts de repòs en una dansa, petites diferències en les posicions dels 

peus, postures i gestos permetien al ballarí expressar les emocions associades a una dansa 

en concret. 

                                                             
536 HUDSON, Richard (1980): “Sarabande” a The New Grove Dictionary. Londres:Macmilan, pàgs. 489-93. 
537 DIDEROT, Mr. (1751): Encyclopedie ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers. Paris: Chez 

Briasson, David l’Ainé, Le Breton i Durand. 
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Les melodies de les sarabandes es formen en frases de quatre compassos, sense simetries ni 

repeticions i seguint una fórmula rítmica de base: 

/ / /

                                             V   I 

 

La cèl·lula rítmica que marca el recolzament sobre el segon temps és un tret distintiu de la 

sarabande; es troba pràcticament sempre en el tercer compàs, i algunes vegades també en el 

primer compàs. també es pot observar que un altre tret distintiu són les resolucions de les 

cadències: aquesta es produeix mes freqüentment sobre l’última nota negra del quart 

compàs. 

 

 

 

Un personatge caracteritzat com espanyol ballant una sarabanda a l’òpera. Gravat de Nicholas Bonnart, ca. 

1685. 
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Tempo i caràcter 

François Pomey va escriure en el seu Dictionaire Royale argumenté (1671) un text sobre una 

sarabanda ballada per un home sol: 

“Va ballar tot sol, primer, amb una gràcia encantadora i un caràcter lent i 

mesurat, d’una cadence igual i lenta i amb una elegància noble del cos, 

tan bonic, tant lliure que tenia tota la majestuositat d’un rei i que 

inspirava tant respecte com plaer. Llavors, aixecant-se amb decisió, i 

portant els braços al mig i oberts, va enllaçar els passos més bells que 

s’han inventat mai per a la dansa”538. 

Així doncs, les posicions i gesticulacions lascives de la sarabanda no van prevenir a aquest 

pedagog jesuïta de continuar aprofundint sobre aquesta dansa. Una “Descripció d’una 

Sarabanda Ballada”, detallada i bilingüe, escrita entre 1664 i 1671, es va incloure en un 

apèndix al diccionari de Pomey. 

 

Pare François Pomey, “Description d’une Sarabande dansée”: Le Dictionaire Royal augmenté (Lyons, 1671), pàg. 

22. (Bibliotèque municipale, Rodez). 

                                                             
538 POMEY, François Antoine (1691): Dictionaire Royal. Lyon: Chez la veuve d’Horace Molin, pàg. 56: Il 
dansait seul, d’abord, avec une grâce tout à fait charmant d’un air grave et mesurée, d’une cadence égal et lente et avec un port de 
corps si noble, si beau, si libre qu’il eut toute la majesté d’un roi et qu’il n’inspirait moins de respect qu’il donnait de plaisir. 
Ensuite, se levant avec plus de disposition, et portant les bras à demi meilleu et à demi ouvert il filait les plus beaux pas qu’on a 
jamais inventé pour la danse. 
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Ben Johnson539 també la va anomenar una “dansa obscena”; i Giambattista Marino, a 

l’Adone540, la va descriure com obscena i “una costum bàrbara introduïda des de la Nova 

Espanya”.   

Les sarabandes de principis del segle XVII són alegres i vives: Furetière les anomena 

saranbandes “gay” i “amorous”, i Bacilly (1668) les considerava danses ràpides, però 

permetia que les cançons en sarabanda s’interpretessin més lentament. La sarabanda italiana i 

la saraband anglesa es van mantenir ràpides al llarg de la majoria del segle XVII; algunes de 

les peces instrumentals franceses del segle XVIII estan marcades “gay”.  

 

Una cançó en sarabande del guitarrista Francesco Corbetta pot ser el primer exemple amb 

un tempo realment lent. Mostra el dolor per la mort, el 1670, de “Madame”, la cunyada de 

Lluís XIV. Corbetta normalment va utilitzar el signe 3/2 per indicar un tempo més lent que 

l’habitual. 

 

Coreografies de Sarabanda 

A excepció de la sarabande de dansa social La Bourgogne de Pécour, la majoria de les 

coreografies de belle danse són solos o duets teatrals semblants als de les passacailles, chaconnes i 

folies. No hi ha cap unitat de passos que caracteritzi aquestes coreografies, i una gran 

varietat de passos i canvis ràpids de caràcter són molt comuns. Alguns exemples tenen 

principalment passos suaus i dolços; altres, en canvi, contenen molts passos saltats. Les 

coreografies normalment comencen amb una frase de dansa de quatre compassos, amb 

passos relativament tranquils en els primers dos compassos. El tercer compàs és més actiu, 

amb passos més ràpids, passos saltats, o girs. La frase acaba amb un pas més tranquil, 

normalment un temps de courante. 

El corpus coreografiat de sarabandes es composa de dinou peces- divuit entrées de ballet i una 

danse de bal, a les que s’afegeixen cinc moviments inserits en les formes compostes o 

multipartides. 

La sarabande de principis del segle XVII era una dansa ràpida de mètrica ternària, sovint 

utilitzada com l’entrée que concloïa el ballet de cour francès. Més avançat en segle XVII i 

                                                             
539 JONSON, Ben (1905): The Staple of News. Nova York: Henry Holt and Company. 
540 MARINO, Gianbattista (1623): L’Adone. Paris: Oliviero Varano, XX: 84. 
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gairebé començant el segle XVIII, a França i Alemanya va començar a ser una dansa lenta i 

greu, a vegades incorporant embelliments i ornaments escrits; a Itàlia, Espanya i Anglaterra 

tendia a ser més ràpida, lleugera i de caràcter menys contrapuntístic. Les coreografies es 

distingeixen entre les “espanyoles”, o extravertides, d’un estil emocionalment expressiu de 

la sarabanda teatral, i la “francesa”, més lenta, continguda, per a una parella o a solo, pel 

teatre o la sala de ball. 

 

Gavotte 

Els tractats i diccionaris de l’època indiquen que la gavotte es va originar en el Dauphiné, o 

a la regió de Gap. 

La gavotte és una dansa francesa que va aparèixer per primera vegada a finals del segle XVI. 

Les fonts del segle XVIII sovint la comparen amb la bourrée i el rigaudon. Les gavottes tenen 

una textura homofònica i estan en forma binària o en forma de rondeau. 

Es tracta d’una dansa en cortège que obre el ball abans de la llarga sèrie de danses à deux. 

Aquesta dansa pot ser molt diferent si està adaptada per a la dansa teatral, depenent de si és 

interpretada per personatges tendres i dolços o per altres més alegres i dinàmics, o també 

per personatges burlescos.  

Segons Betty Bang Mather541, es poden diferenciar entre tres tipus de gavotte a França: els 

primers exemples per a la dansa; les cançons de caràcter tendre i molt ornamentades que 

menciona Bacilly en 1668; i aquelles peces que es cantaven i es ballaven en el teatre durant 

el grans siècle. Les gavottes instrumentals de principis del segle XVIII imiten el segon i tercer 

tipus d’aquesta classificació. 

Una característica d’algunes de les primeres gavottes és una nota repetida en els moments de 

repòs. Això també es troba en algunes gavottes posteriors. 

Les gavottes cantades primerenques del tipus que descriu Bacilly que es troben estan en uns 

quants air anciens, o melodies tradicionals, publicades  molt al final del segle XVII i a 

principis del XVIII. Aquestes peces eren sovint arranjades per a instruments i molt 

ornamentades, com per exemple Le beau berger Tirsis. Mentre que les de Lully tenen molt 

                                                             
541 MATHER, Betty Bang (1987): Dance Rhythms of the French Baroque: a handbook for performance. Bloomington: 

Indiana University Press. 
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pocs ornaments i estan organitzades principalment sobre les notes que cauen en les 

pulsacions i sobre notes amb punt.  

L’ornamentació en les peces instrumentals del grand siècle es poden presentar en la primera 

frase de la música, en la repetició o en la represa, o en un o més doubles. Poden imitar les 

divisions de les danses instrumentals del segle XVI o els embelliments dels air de cour.  

 

Ritme i compàs 

La gavotte, com la bourrée i es rigaudon, està en compàs binari amb dues notes blanques a cada 

compàs.  

La majoria de les primeres gavottes tenen el signe , tot i que els arranjaments de Le beau 

berger Tirsis estan marcats amb ,  o 2. Les gavottes dels primers anys del grand siècle tenen el 

signe  i contenen quatre pulsacions de negra per compàs, agrupades 2+2. Durant els 

1670s, Lully va reemplaçar el  per un 2. Algunes gavottes del segle XVIII tenen el signe 2/4 

i quatre pulsacions de corxera, agrupades de nou 2+2. 

Les seves especificitats són el seu léver d’un temps sencer i el fet de que sempre avança cap 

el segon compàs. Això dóna una sensació d’un gran léver, quasi es pot considerar un temps 

de léver més tot el compàs següent, però sempre tenint en compte que no s’ha de fer una 

arribada a aquest segon compàs de manera gaire pesant, sinó sempre considerant que 

l’arribada dels ballarins serà d’un salt i, tot seguit, un élevé. 

 

Relació entre música i dansa: qüestions interpretatives 

A principis del segle XVIII, la majoria de gavottes es ballaven com a contredanses; molt poques 

estaven coreografiades com a danses à deux. Feuillet (1706) va escriure que el pas de gavotte era 

el pas habitual pels moviments cap endavant i cap enrere en les contredanses. 

No hi ha cap descripció del segle XVIII del pas de gavotte. De totes maneres, la unitat de 

passos més comuna en les poques coreografies de gavotte és una divisió d’un pas doble que 

inclou un salt petit i un gran salt reminiscent de les divisions d’Arbeau per a una gavotte: això 

s’anomena pas de gavotte. Aquest pas està compost d’un contretemps de gavotte i d’un assemblé, i 
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comprèn dos compassos de música. Està clar que l’assemblé del segon compàs, un element 

conclusiu, va influenciar molt la forma composicional de la música. 

Igual que el subjecte rítmic típic de la música de gavotte del grand siècle, els  pas de gavotte 

ocupen dues barres de compàs. Comença amb un anacrusi de blanca i acaba amb una 

blanca en el segon temps del compàs següent. El salt marca el primer temps del primer 

compàs, i un salt sobre els dos peus (un assemblé) marca el primer temps del segon compàs. 

El primer pas, sobre l’anacrusi de blanca, s’omet en algunes frases de la dansa, girant el 

ritme de la unitat de passos i convertit-la en un pas de rigaudon. 

En les gavottes, la música comença a mig compàs, i la unitat de passos en el compàs sencer, 

d’aquesta manera la unitat de passos i la unitat musical es solapen tal i com fan en el canarie, 

però aquí els dos temps en compàs binari són forts harmònicament, i així el ballarí es veu 

empès encara més a començar a ballar amb la unitat musical.  En les seqüències de passos 

bàsiques de la gavotte, la música  i els passos es superposen fins els compassos cadencial, 

quan hi ha una pausa unitària momentània: 

 

Música 

Dansa 

 

En la gavotte, es posa èmfasi en el conflicte que es crea entre les unitats de passos i les 

unitats musicals. Les primeres es contenen dins el compàs, mentre que aquestes últimes 

creuen les barres de compàs. Tot seguit, els passos simples de les unitats sense els 

mouvements estan relacionades amb les pulsacions: 
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De totes maneres, la gavotte no té una fausse cadence perquè els accents coincideixen, tot i així, 

amb les unitats que es solapen. Aquí la música i els passos estan relacionats amb un 

mouvement; els accents coincideixen en la primera pulsació de cada compàs: 

 

 

Les unitats de passos es relacionen amb un compàs de gavotte tal i com ho fan en un 

compàs de bourrée, però el ballarí sentirà una “empenta” entre aquests i la unitat musical.  

La música de la Gavotte és quasi invariable escrita en frases de quatre compassos, amb parts 

bàsiques de quatre o vuit compassos. En les seqüències de passos, és bàsic utilitzar un pas 

assemblé cada quatre compassos per resoldre aquesta empenta en l’últim compàs de cada 

frase o part. Els passos i la música es relacionen de la següent manera: 

 

 

 

Una altre de les característiques principals de la gavotte és el tall que es produeix en la frase 

en dues unitats melòdiques de dos compassos, amb insistència sobre un anacrusi d’una 

pulsació. 
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Hi ha dos tipus de gavottes, una que utilitza ritmes puntejats; i l’altra, probablement posterior 

a aquesta, amb notes negres regulars barrejades amb corxeres. Les melodies simples de les 

gavottes són molt adequades per a festivitats pastorals i es poden acompanyar d’una línia de 

baix de musette. 

 

Tempo i caràcter  

Les gavottes, per les seves estructures molt diferents, es poden tocar en tempi molt diversos, 

La complexitat dels passos que divideixen els passos dobles de les primeres gavottes 

suggereix un tempo moderat per aquestes peces. 

Per acomodar l’ornamentació expressiva en l’estil dels air de cour, Bacilly permetia un tempo 

més lent per les “tendres cançons en gavotte antigues” que pels exemples dansats. 

Les peces de gavotte del grand siècle tenen tota una varietat de tempi i afectes. Segons Furetière 

i Richelet, la gavotte és una dansa alegre; Mason la portava “de manera lleugera”; Choquel va 

dir que era molt ràpida. Però Dupont va reportar que les gavottes es movien “de manera 

graciosa” i una mica més lenta que una marxa [presumptament processional], que es mou 

“de manera solemne”. Freillon-Poncein portava les gavottes “molt lentament”, perquè les 

trobava “més greus i serioses” que les bourrées i els rigaudons i que tenien “una expressió més 

colpidora”. Probablement, les peces alegres, lleugeres i ràpides recordaven els balls socials o 

el teatre; mentre que les més lentes, gracioses, colpidores i serioses imitaven les tendres 

cançons en gavotte antigues mencionades per Bacilly. 

 

Coreografies  

El corpus coreogràfic de les gavottes està composat de deu danses – sis danses de bal i quatre 

entrées de ballet, i en algun moviment que es conté en les fórmules tripartides. S’expandeix 

entre el 1704 i el 1722, amb l’excepció de la Gavotte du Menuet de la Cour, de Gardel, 

publicada pels voltants del 1781. La gavotte segueix una carrera teatral brillant, tot i que 

degenera bastant en el repertori de dansa de bal o de saló. 
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Menuet 

“El menuet és una de les danses més elegants i, també més difícils de 

dominar, mitjançant el seu pas constant i el caràcter i portament del cos 

que són requisits essencials per a la seva Bellesa”542. 

Sense dubte és la dansa més popular del barroc, el menuet era l’epistoma de la gràcia, el 

control i la complaença que es requeria a una persona de bona educació. La interpretació 

del menuet requeria no només una bona tècnica de dansa, sinó també una bona orella pel 

ritme (a diferència de moltes danses, en les què les reverències a la Présence i cap a la parella 

es feien abans de que la música comencés, les reverències en el menuet es feien durant la 

música). La dansa començava després de vuit compassos. També podia començar em 

qualsevol altre punt, però mai a la meitat d’una frase. 

Aprendre a ballar el menuet era essencial, no només per a aquells que havien nascut en les 

classes més altes, que sovint començaven els seus estudis de dansa durant la infantesa, sinó 

també per aquells que estaven interessats en avançar personalment. De fet, el menuet era una 

carta de presentació efectiva, que demostrava el control del cos i de la ment, i mostrava al 

ballarí com el conductor dels seus assumptes personals. Aquest ideal d’auto-presentació era 

necessari per tots aquells que es movien en cercles de l’alta societat. 

El menuet és també probablement la dansa més mal representada del barroc, ja que algunes 

descripcions o interpretacions en aquest segle han variat des de precioses cap a absurdes o 

impossibles (la vestimenta i els corsets no permetien la llibertat de moviments per fer 

reverències molt baixes, o per doblegar el tors de les dones). 

Wendy Hilton diu que: “de totes les danses...el minuet probablement ha sofert les 

corrupcions coreogràfiques més subseqüents”543. Per la seva banda, Horst considera el 

considera “la menys interessant de totes les formes de dansa”, que “expressava més que 

cap altre dansa el comportament artificial del segle XVII”544. 

 

                                                             
542 TOMLINSON, Kellom (1735): The art of dancing. Londres: Printed for the author, pàg. 105: The menuet is one 
of the most graceful as well as difficult Dances to arrive at a Mastery of, through the Plainness of the Step and the Air and 
Address of the Body that are requisite to its Embellishment. 
543 HILTON, Wendy (1997): Dance and Music of Court and Theater. Selected writings of Wendy Hilton. Hillsdale, 
Nova York: Pendragon Press, pàg. 291. 
544 HORST, Louis (1937): Pre-classic Dance Forms. Brooklyn: Dance Horizons, 1968, pàg. 62. 
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Etimològicament, els escriptors de finals del segle XVII i principis del XVIII difereixen 

sobre l’origen del terme menuet. Alguns diuen que prové d’una forma alternativa de 

l’adjectiu francès menu, que significa “petit” o “menut”, i que es referia als passos petits i 

elegants de la dansa. Altres afirmen que la paraula prové del verb francès mener , “conduir”, 

i per tant, del “branle à mener”. 

En qüestions d’origen de la dansa, hi ha molt pocs testimonis documentals abans del 1700. 

Només se sap que: 

1. La primera música coneguda amb el títol “menuet” va aparèixer a França en la 

segona meitat del segle XVII com tres menuets en el Manuscrit Bauyn, Pièces de 

clavecin, Bibliotèque Nationale, Paris, Rés. Vm 7, 674-5.545 

2. La primera coreografia coneguda anomenada “menuet” apareix en el llibre Livre de 

contredance présenté au Roy, d’André Lorin, datat pels voltants del 1685546.  Títulat 

“Menuet anglois pour Monseigneur Le Duc de Bourgogne”, és una contradansa per 

a dues parelles amb cinc figures que són completament indistingibles de moltes 

altres “country dances”i no té la figura S o Z547. 

 

 

Contre dance pour Monseigneur Le Duc de Bourgogne minuet anglois.  

De Lorin, Livre de contredance présenté au Roy, (c. 1685) 

 

                                                             
545 Facsim. Ginebra: Minkoff, 1977. François Lesure, en el Prefaci de la reimpressió, data el manuscrit abans 
del 1660. 
546 Bibliotèque Nationale, Paris, R: 1.751, FR. 1697, nº7, ff, 14v i 15r. 
547 Lorin afirma en la seva carta de dedicatòria que va anar a Anglaterra per aprendre la “contredance” i que 
no només va tornar amb les danses més meravelloses, sinó que també en va composar de noves. 
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3. La primera referència que es coneix del pas de menuet apareix en el MS de Lorin citat 

anteriorment en una notació abreviada que aparentment va precedir la notació 

Feuillet-Beauchamps del segle XVIII. El patró dels passos no està descrit: 

clarament era molt familiar a Lluís XIV i la seva cort i, com els altres patrons de 

passos del vocabulari de dansa, s’indicava només amb les inicials .  La col·locació 

del símbol del pas mostra que tenia una durada de sis pulsacions, o dos compassos 

ternaris. 

4. El menuet era percebut pel públic com a “nou” en els 1660s; per exemple,  l’Abbé de 

Pure en parla de manera despectiva com una de les noves danses que era “res més 

que una versió disfressada de les danses antigues i un joc pels mestres de dansa”548. 

5. Era ràpida: Johann Kuhnau la marca ziemlich schnell, i Charles Masson la inclou en 

una llista al costat de les danses més ràpides en compàs ternari. 

 

De tota aquesta informació i altres fonts de principis del segle XVIII, diverses teories 

modernes sobre l’origen han estat proposades. Es poden incloure en dues grans categories: 

aquelles que postulen els orígens purament francesos, i aquelles que suggereixen altres 

fonts, particularment les italianes. 

Les teories del seu origen francès estan defensades de manera més forta i les pronunciades 

més freqüentment o assumides en l’actualitat, també són les més variades. Es poden 

incloure en quatre subcategories: 

En primer lloc, una d’aquestes teories defensa la idea de que el menuet es deriva tant de la 

gaillarde o la courante dels segles XVI i XVII, que eren unes danses figurades per a una 

parella que incloïen patrons de passos que necessitaven de sis pulsacions (a vegades en 

hemiòlia) per a ser completades549. 

En segon lloc, existeix la tesi de que el menuet era una dansa popular francesa que va arribar 

a la cort, el branle à mener de Poitou (una dansa en línia de serpentina per a qualsevol número 

de ballarins). El patró de serpentina es feia en l’espai amb un líder a cada extrem de la línia, 

tothom seguia els passos dels peus que feien aquests. Alguns acadèmics connecten més 

endavant aquest branle a l’anterior branle de Poitou, una dansa en cercle, d’Arbeau i de de 

                                                             
548 Citat a PRUNIÈRES, Henri [ed.] (1930-39):  J.B. Lully: Oeuvres completes. 2 volums. Paris: Editions de la 

Revue Musicale, volum II, Les Ballets, Tom 1, pàg. xvii. 
549 SACHS, Curt (1937): World History of the Dance, traducció de Bessie Schönberg (Nova York: W.W.Norton 
& Co., Inc., pàg. 405.   
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Lauze550. De fet, aquests dos branles en compàs ternari que van arribar des d’aquesta 

província amb el mateix nom –el branle double de Poitou i el branle à mener de Poitou- 

s’assemblen molt als primers menuets en els seus subjectes rítmics i estructures formals; i 

alguns aspectes de les unitats de passos i patrons espacials del branle double d’Arbeau i el 

Branle de Poitou en compàs ternari anticipen els del menuet. Arbeau només va descriure el 

branle double en compàs binari, i només el branle de Poitou, no el branle à mener de Poitou que 

més tard els escriptors van començar a anomenar simplement branle de Poitou o branle à 

mener. 

Etimològicament, la connexió amb el branle à mener es suggereix entre el verb mener 

(conduir) i el nom menuet. Aquesta connexió sembla menys viable, de totes maneres, que la 

que es fa entre l’adjectiu francès menú (petit) i menuet, o l’italià minuito (petit) i minuetto551. En 

segon lloc, s’intenta una connexió coreogràfica entre els passos del branle de Poitou tal com 

apareixen descrits per Arbeau i de Lauze i el pas de menuet del segle XVIII; una altra relació 

també es fa entre les figures del branle à mener i el menuet.  

Contrària a aquesta teoria, M. Ellis-Little pensa que virtualment no hi ha cap ressemblança 

entre el branle de Poitou i el menuet, a l’excepció de les frases en tres compassos que es troben 

en alguns menuets de la col·lecció Philidor. 

En tercer lloc, s’ha plantejat la possibilitat de que el menuet el va inventar Lully, tant com 

una dansa social introduïda a la cort per primera vegada per Lluís XIV i la seva amant, o 

com una dansa escènica inclosa per primer cop en el Ballet de la nuit del 1653 i a Le ballet du 

temps del 1654, d’on es va escampar ràpidament cap els salons de dansa. De fet, és possible 

que la teoria de la “invenció” de Lully del menuet a mitjans del segle XVII (tant a la cort 

com en les escenaris) sigui vàlida. Si, tal i com sembla possible actualment, la dansa estava 

basada en models italians, ell també podia haver seguit el mateix procés que quan va 

“inventar” l’òpera francesa unint els millors aspectes de l’espectacle francès, incloent la seva 

música vocal i instrumental, i combinant-los amb elements operístics italians. S’ha de 

recordar que Lully va néixer a Florència, el 1632 (només dos anys després de que el segon 

llibre de Caroso s’hagués tornat a imprimir552 i que el manual de Negri es traduís a 

                                                             
550 DE LAUZE, François (1623): Apologie de la danse et la parfaicte méthode de l’enseigner tant aux cavaliers qu’aux 
dames. Paris; reimpresa amb traducció per Joan Wildeblood com Apologie de la danse: a treatrise of Instruction in 
Dancing and deportment, London: Frederick Muller, 1952, pàgs. 105-11; SUTTON, Julia (1985): “The Minuet: an 
Elegant Phoenix”, a Dance Chronicle vol.8 nº 3, pàgs. 119-52; aquests autors escriuen que Michael Praetorius, a 
Terpsichore (1612), també afirma que el menuet és un descendent del branle de Poitou.  
551 Veure, per exemple, Negri: la Ripresa minuita a Le gratie d’Amore,pàgs. 111-12. 
552 Raccolta di varii balli (Roma, 1630). 
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l’espanyol553; en altres paraules, quan les danses d’aquests dos mestres italians podrien haver 

estat encara en voga al sud d’Europa). Lully no va deixar Florència fins que no va tenir 

catorze anys, quan va ser portat a França pel Chevalier de Guise per ajudar al senyor de la 

seva neboda, Mlle de Montpensier, per a que ella pogués practicar l’italià. No sabem què va 

atreure l’atenció del Chevalier de Guise de Lully, però certament devia ser per alguns 

talents cortesans que havia adquirit, ja que era de classe baixa (el fill d’un moliner). Per altra 

banda, Lully va afirmar més tard que mai havia “après més música de la que havia après 

quan tenia disset anys”, i és molt probable que hagués completat l’aprenentatge musical a 

Florència. Una altre possible assumpció és que hi havia una gran presència de la dansa en la 

seva formació, ja que quan va arribar a la cort als 20 anys amb el jove Lluís XIV el 1652, va 

ser com a “violon” i “grand baladin”554. Per tant, hi ha raons per a suggerir que la influència 

de la dansa italiana en la dansa francesa a través de Lully, les capacitats com a ballarí del 

qual van continuar un paper molt important en la seva vida professional. No obstant, el 

menuet, i les seves figures, havien arribat a França molt abans que Lully. 

Per altra banda, la teoria de l’origen italià ha aparegut impresa més rarament, i és més 

simple però ben construïda. En un ampli abast cap enrere en els segles, relaciona el menuet 

primer amb la courante del segle XVII (pel seu patró de passos de sis pulsacions amb 

hemiòlia) i/o el branle à mener (pel seu recorregut en forma d’S), després per les danses 

figurades de l’escola italiana del segle XVI (per totes les seves figures), i des d’allà a les basses 

danses del nord de França del segle XV (potser només perquè es ballen en parella). 

Julia Sutton no admet cap de les tres teories que parlen sobre l’orígen francès de la dansa i 

situa els principis del menuet a Itàlia:  “Les figures del menuet, de totes maneres, estan 

clarament presents en els manuals de dansa italians de finals del segle XVI i principis del 

XVII”555; és a dir, les figures coreogràfiques característiques del menuet (S o Z amb 

intercanvi de posicions dels ballarins) són les més properes als models italians anomenats. 

Segons ella, la influència italiana sobre la dansa francesa està provocada justament per un 

intermediari: Lully. 

De totes maneres, si s’examinen les proves concretes sobre les quals aquestes teories s’han 

construït, no es poden trobar gaires arguments per recolzar-les en relació als patrons de 

                                                             
553 Traduït per Don Balthasar Carlos pel Señor Conde, Duc de St- Lucar (ara a Madrid: Biblioteca Nacional, 
MS, 14085). 
554 PRUNIÈRES, Henri [ed.] (1930-39):  J.B. Lully: Oeuvres completes. 2 volums. Paris: Editions de la Revue 
Musicale, volum II, Tom 1, pàg. xvii. 
555 SUTTON, Julia (1985): “The Minuet: an Elegant Phoenix”, a Dance Chronicle vol.8 nº 3, pàg. 136: The figures 
of the minuet, however, are clearly present in the Italian dance manuals of the late sixteenth and early seventeenth centuries. 



346 
 

passos o les figures. El principal problema, i insuperable fins el moment, és establir una 

genealogia acurada per a qualsevol teoria és que entre el 1630 i el 1700 no hi ha cap manual 

de dansa que intenti descriure els passos o patrons per a cap dansa.  Per tant, els estudiosos 

només es poden basar en interpretacions de les proves purament circumstancials basades 

en similituds aparents en els patrons de passos, figures, i música entre les fonts anteriors al 

1630 i posteriors al 1700, i sobre raonaments fundats en altres esdeveniments en la història. 

 

A França, el primer menuet va aparèixer suposadament a la cort pels voltants de 1660. Els 

tres menuets de Louis Couperin en el manuscrit de Bauyn (ca. 1660) són la primera música 

que s’ha trobat. Dos d’aquests (un anomenat Menuet de Poitou) tenen els membres de sis 

compassos  del branle à mener. El tercer té els membres de quatre compassos del branle double 

de Poitou. Tot i així, és molt difícil determinar amb precisió quan es va introduir la dansa, 

però per les partitures de Lully queda clar que el menuet va anar guanyant en popularitat a 

partir de 1664. La nova dansa va ser adoptada per la cort francesa i, conseqüentment, per a 

la resta de societats de moda arreu. El menuet va viatjar fins a Rússia, i també fins a Amèrica 

on era ensenyada pels mestres de dansa que havien immigrat cap a les colònies. 

Un quart de segle després de la seva introducció a la cort, el menuet gaudia de gran 

popularitat tant com a dansa social com en el teatre: exemples per a ser cantats i ballats 

s’executaven en totes les obres musicals escenificades i es coreografiaven per a totes les 

ocasions de la cort. 

El menuet, ràpidament, es va escampar per les corts europees i aviat va reemplaçar la courante 

com la dansa més popular en els balls. El mestre de dansa Taubert es va referir a ella el 

1717 com la “germana petita” de la courante i que, pel seu temps, es ballava “de manera 

amable i relaxada, fins i tot pels millors ballarins”556 i també la va relacionar amb el passepied 

(menuet ràpid). Les tres danses tenen passos simples i ornamentats; totes estan normalment 

interpretades com a danses à deux i els seus ritmes i passos són molt iguals. 

 Tot i que es va continuar ballant al llarg de tot el segle, el menuet com a coreografia per a 

parelles individuals va deixar de ser la dansa principal dels balls de mitjans de segle. 

En el segle XVIII, els menuets havien perdut popularitat en favor de les noves danses que 

apareixien. Algunes es coreografiaven com a contredanses, però es creaven poques 

                                                             
556 TAUBERT,  Gottfried (1717): Der Rechtschaffener Tantzmeister. Leipzig: Friedrich Lanckischens Erben, pàg. 

615. 
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coreografies noves de belle danse. Les coreografies anteriors, ben establertes, es feien servir 

per començar els balls a la cort: els menuets havien reemplaçat els branles com les danses 

tradicionals del dia. Durant aquest període, els menuets eren extremadament populars com a 

peces de concert i s’incloïen en la majoria de suites instrumentals i en moltes sonates. 

El menuet com a dansa social per a una parella, l’anomenat menuet ordinaire, es va continuar 

ballant fins la Revolució Francesa (un període de més de cent-vint anys), i va quedar arreu, 

fins i tot després de la caiguda de l’Antic Règim a França. De totes les danses que van ser 

rescatades en el segle XIX, el menuet ordinaire serà conegut simplement com a menuet.  

 

Característiques intrínseques del menuet: la improvisació  

Ja que els menuets tenen una història molt llarga i estan relacionats amb moltes altres 

danses, els exemples varien molt. La majoria estan el una forma binària, tot i que alguns 

estan en forma de rondeaux; i gairebé tots tenen una textura homofònica. Els ornaments i 

embelliments poden ser ornaments estereotipats, decoracions en estil vocal, o notes ràpides 

contínues. Els menuets sovint apareixen en grups de dos o més.  

Mentre que les altres danses à deux estaven composades per a peces musicals específiques, el 

menuet es podia ballar sobre qualsevol melodia de menuet. En general, els menuets escrits 

per a la dansa o amb propòsits purament instrumentals consisteixen de frases d’un número 

variable de compassos en compàs ternari, agrupats en parelles. La figura de Z de Pécour en 

requereix 12, i és bastant habitual trobar música amb una frase de vuit compassos seguida 

d’una altra frase de 12 compassos. De totes maneres, no es considerava imprescindible que 

les figures i les frases musicals coincidissin. En els casos en els quals la dansa acabava a la 

meitat d’una frase, la música es podia concloure durant les reverències que es feien després. 

Un altre aspecte que va contribuir a la seva popularitat va ser l’ús d’un patró de passos 

relativament fàcil i repetitiu, fet molt inusual en les danses barroques. Tot i que hi havia un 

vocabulari de diversos passos que s’utilitzaven en alguns països i coreografies de danses de 

saló, els pas de menuet à deux mouvements  tal com explica Rameau, que sembla que es feia 

servir més que cap altre557.  

 

                                                             
557 RAMEAU, Pierre (1725): Le maître à danser. Paris: Chez Rollin Fils, pàg. 52. 
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Les figures obligades del menuet 558 

El menuet genèric (el menuet simple o ordinaire) dels manuals de dansa des del 1700 fins el 1750 

era una dansa cortesana social per a una parella.  

Era una dansa de figura o figurada, que consistia en patrons espacials estàndards, coneguts i 

simètrics. Cadascun d’ells ocupava normalment una frase musical; les figures tenien la 

mateixa importància que els passos.  La dansa consistia en una introducció i quatre figures 

que es ballaven en un ordre concret: 

- Introducció 

- Figura de Z (o S invertida) 

- Presentació de la mà dreta, també anomenada moulin à main droite 

- Presentació de la mà esquerra, o moulin à main gauche 

- Figura de Z (o S invertida) 

- Presentació de les dues mans – Sortida i reverència 

També s’hi podien trobar altres figures ocasionals, com el carré à gauche, que consisteix en 

traçar un quadrat que a vegades es podia convertir en un rectangle segons les dimensions 

de la sala. 

La parella començava junta al final de la sala, ballaven cap endavant i fent un cercle, després 

anaven enrere cap a cantons oposats. Tot seguit, feien un traç en forma de Z (o una S 

invertida, que simbolitzava la “S” de “Soleil” en temps de Lluís XIV), creuant-se els dos 

ballarins en la meitat de la Z.  

La realització d’aquestes figures es feia, normalment, dues vegades a mode de fer i desfer, 

amb les reverències respectives i apropiades. De totes les figures obligads del menuet, la S o 

Z es considerava la característica més distintiva, juntament amb el seu compàs ternari559. La 

freqüència amb la que es repetia aquesta figura en la dansa variava ad libitum560, fins que 

l’home oferia la mà dreta a la dama. Llavors, la parella s’agafava la mà dreta, feien una volta 

sobre ells mateixos i tornaven cap als cantons contraris. Això es repetia amb la mà 

                                                             
558 Ibid., pàg. 84: Du Menuet. 
559 Gottfried Taubert, per exemple, anomena la S “Die Haupt-Figur von der Menuett” (TAUBERT,  
Gottfried (1717): Der Rechtschaffener Tantzmeister. Leipzig: Friedrich Lanckischens Erben, pàg. 658). 
560 Pel que fa a aquesta figura, Pierre Rameau suggereix, per exemple, “Quan ja has fet cinc o sis girs en 
successió has de, des d’un cantó o l’altre de la sala, i mirant a l’altre ballarí, presentar la mà dreta” (RAMEAU, 
Pierre (1725): Le maître à danser. Paris: Chez Rollin Fils, pàg. 58). 
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esquerra. Es ballaven més figures de Z, fins que l’home oferia les dues mans i la parella 

ballava en cercle, amb les mans juntes, fins que tornaven a la posició d’inici. 

Els dos ballarins es miraven cara a cara al llarg de la dansa, una altre característica distintiva; 

ja que en les altres danses à deux, l’atenció dels ballarins normalment es dirigia cap els 

espectadors. En el menuet, el contacte visual entre la parella de dansa podia esdevenir 

bastant intensa, tot i que les seves expressions facials havien de mantenir-se obertes i 

modestes. 

 

Introducció 

Tomlinson anomena la figura que obre el menuet la “Introducció”. Aquí, el cavaller “agafa 

de la mà i introdueix a la Dama en la dansa de la manera més agradable que pugui”561.  

Rameau dóna set passos de menuet per a la figura inicial.  

 

 

Z Figure 562 

Rameau descriu la figura de la següent manera: 

 “Per seguir el recorregut que representa aquesta figura, s’han de fer dos 

passos a l’esquerre, durant els quals s’ha de tenir el cos ben recte, i quan 

us creueu amb dos passos cap endavant, heu de dirigir l’espatlla dreta cap 

a l’altre, però sempre deixant passar per la dreta a la Dama, i sempre 

mirant-vos quan us creueu, (dirigir l’espatlla, és a dir, retirar-la una mica 

                                                             
561 TOMLINSON, Kellom (1735): The art of dancing. Londres: Printed for the author, pàg. 125: Hands or 
introduces the Lady into the Dance in the most agreeable Manner he possibly can. 
562 RAMEAU, Pierre (1725): Le maître à danser. Paris: Chez Rollin Fils, pàg.87. 
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cap enrere, presentant el cos cap endavant), llavors continueu fent els 

vostres passos endavant, així és com es fa aquesta figura, que és la 

principal del Menuet”563. 

 

Rameau dóna una variació que es pot utilitzar en la figura de Z564. Un ballarí pot escollir fer 

els tres passos de menuet endavant, en comptes de dos passos de menuet. En aquest cas, 

l’altre ballarí també ha d’incorporar una unitat de passos per tal de que la parella pugui 

completar la figura. 

Segons Wendy Hilton565, quan es fa un creuament en forma de Z, l’home fa tres passos de 

menuet cap endavant seguits de un altre de costat, cap a la dreta. La dama, quan es gira 

després dels dos passos de menuet cap endavant utilitzats normalment en la figura de Z, 

veurà que el cavaller encara està anant cap endavant i, després de fer el seu primer pas de 

menuet cap a la dreta, incorpora un temps de courante i un demi-jetté, que gairebé no provoca cap 

desplaçament (un balancé faria la mateixa funció, ja que tampoc implica cap desplaçament 

per l’espai). El cavaller llavors coincideix amb la seva parella al final del seu primer pas de 

menuet cap a la dreta. Els ballarins completen la figura de Z amb un pas de menuet cap a la 

dreta, com és habitual. La incorporació d’unitats de passos extra afegeix dos compassos de 

música al número utilitzat normalment en la figura de Z, és a dir, es fan 14 compassos 

musicals en lloc de 12. 

 

Presentació de la mà dreta i de la mà esquerra 566 

Tot i que Tomlinson considera la presentació de la mà dreta i la presentació de la mà 

esquerra com a dues divisions separades del menuet, generalment en la interpretació es pren 

com una figura continuada. Aquest mateix autor diu de la presentació de la mà dreta: 

“Que consisteix en la cerimònia de presentar o donar la mà dreta; i no hi 

ha més gràcia ni elegància que el el moviment d’elevació i oferiment, per 

                                                             
563 Idem: Pour suivre le chemin que cette Figure répresente, il faut faire deux pas du côté gauche, vous devez, pour lors, avoir le 

corps droit, & en  passant à vos deux pas en avant, effacer l’épaule droite l’un & l’autre, mais en donnant toûjours la droite à 

la Demoiselle, en vous regardant tous deux en passant, (effacer l’épaule, c’est la retirer un peu en arriere, en se presentant le haut 

du corps presque devant) néanmoins en continuant de faire vos pas en avant, ainsi que cette Figure le trace, qui est la Figure 

principale du Menuet. 
564 Ibid., pàg. 94. 
565 HILTON, Wendy (1997): Dance and Music of Court and Theater. Selected writings of Wendy Hilton. Hillsdale, 
Nova York: Pendragon Press, pàg. 299. 
566 RAMEAU, Pierre (1725): Le maître à danser. Paris: Chez Rollin Fils, pàg. 88. 
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tal d’agafar-se les mans, i també en el moviment suau i delicat de deixar-

les anar”567. 

 

Rameau no mostra el començament d’aquesta figura, que és idèntica a la primera meitat de 

la figura de Z. En el seu text, Rameau assumeix el coneixement previ per part dels lectors, 

mencionant els passos només a través de la seva relació amb els moviments dels braços: 

 “mentre us mireu, presenteu la mà dreta mentre aneu cap endavant. Per 

explicar-ho milor, mentre aneu endavant, aixequeu (al final de l’últim pas 

de tornada de l’esquerre) el bras dret a l’alçada del pit”568 

La manera com es presenten les mans no està descrita amb detall. Rameau diu que el braç 

dret s’aixeca cap el costat cap a l’alçada del pit durant el pas de menuet cap endavant (l’home 

ha d’anticipar el moviment). En el diagrama de Rameau569, els braços s’aixequen amb els 

palmells cap avall. Mentre s’agafen les mans, el palmell de l’home ha d’estar probablement 

mirant cap amunt per tal de que la dama pugui posar la seva mà sobre la de l’home amb el 

palmell cap avall. El dit gros de la mà sempre queda per sota de la mà de l’home. 

Tomlinson recomana que es tregui el barret abans d’agafar-se les mans. Suggereix qu es faci 

així amb la mà dreta i que després es passi cap a l’esquerra, però: 

“Si no fos possible, si fos inconvenient o molest treure’s el barret amb la mà dreta, per 

lògica s’ha de canviar a l’esquerra abans de que la dreta tingui prou llibertat per presentar a 

la Dama; la resposta és fàcil; es pot treure tant amb la mà esquerra com amb la dreta”570. Si 

el barret es treu amb la mà dreta i es passa després a la mà esquerra, manera que causa un 

major impacte visual, s’ha de fer durant els dos passos de menuet cap a l’esquerra que diu 

Rameau. La utilització del barret també serveix per avisar a la dama que la figura que 

segueix no és una altra figura de Z. 

 

                                                             
567 TOMLINSON, Kellom (1735): The art of dancing. Londres: Printed for the author, pàg. 128: Which consists in 
the Ceremony of presenting or giving the right Hand; and in it there is no small Beauty and Air, as to the graceful and easy 
rising of it, in order to take Hands, and also the gentle and natural Fall on Letting them go. 
568 RAMEAU, Pierre (1725): Le maître à danser. Paris: Chez Rollin Fils, pàg. 88: En vous regardant, vous presenter la 

main droite en allant en avant. Et pour vous le faire mieux comprendre, lorsque vous allez en avant, levez (à la fin de votre 

dernier pas en revenant du côté gauche) le bras droit à la hauteur de la poitrine. 
569 Ibid., pàg. 89. 
570 TOMLINSON, Kellom (1735): The art of dancing. Londres: Printed for the author, pàg. 130: If it should be 

objected, that it is inconvenient and troublesome to take of the Hat with the right Hand, by Reason it must be changed to the left 

before the right can be at Liberty to present to the Lady; I answer, it is easy to be done; or it may be taken off with the left Hand 

as well as the right. 
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Presentació de les dues mans571 

Un cop s’han fet els tres passos de menuet i s’han agafat les mans, només falta fer el cercle. 

Aquest ha de ser el més ample possible, els ballarins han de tenir els braços estirats però no 

rígids, “seguint les seves figures respectives prenent tota una circumferència que els braços 

permetin, amb els braços completament estirats”572. 

Els dos braços es presenten en el pas de menuet cap endavant, s’aixequen els braços cap els 

costats i després es porten cap endavant amb una lleugera inclinació del cos cap a la parella. 

El cercle ha d’acabar amb els ballarins cara a cara amb les mans agafades. 

Un cop s’ha completat el cercle amb les mans agafades, els ballarins es deixen anar les mans 

i fan un pas de menuet, girant cap a l’esquerra. En aquest pas de menuet final, l’home passa el 

barret cap a la mà dreta, i la dona torna a agafar-se les faldilles. La parella llavors fa un pas de 

menuet cap enrere en direcció oposada a la Présence (allunyant-se d’ella), deixant-se anar les 

mans mentre es giren en el primer demi-coupé (aquest moviment de girar no està especificat). 

 

El menuet va ser tan popular en l’òpera francesa barroca i en altres espectacles escènics com 

ho va ser en els salons. Mentre les figures del menuet s’adaptaven per a la forma de 

l’escenari, i els seus passos i gestos eren més elaborats i ornamentats que els menuets figurées 

dels salons per tal de mostrar les capacitats i encants dels executants professionals, les 

mateixes característiques bàsiques eren evidents. 

La característica absolutament única del menuet, en front a les altres danses à deux és la 

flexibilitat. La figura principal, la Z o S, es pot repetir tantes vegades com el cavaller 

decideixi. El menuet es pot interpretar amb el pas de menuet bàsic al llarg de tota la dansa o 

introduint altres passos en alguns moments om a embelliment o ornamentació.  La duració 

del menuet depèn, per tant, de quantes vegades el cavaller decideix repetir la figura de Z. 

Aquesta figura s’introdueix en el menuet dues vegades: Rameau suggereix que es ballin cinc o 

sis figures de Z la primera vegada, i tres o quatre la segona vegada; Tomlinson en suggereix 

un total de cinc o sis repeticions de la figura de Z o S, però la manera més curta, segons 

aquest autor, és interpretar la figura només dos cops cada vegada. 

                                                             
571 RAMEAU, Pierre (1725): Le maître à danser. Paris: Chez Rollin Fils, pàg. 89.  
572 TOMLINSON, Kellom (1735): The art of dancing. Londres: Printed for the author, pàgs. 129-131: pursuing 
their respecting Tracts in taking as large a Circumference, as the joining of Hands will admit...at the full extent or Lenght of the 
Arms. 
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Si el cavaller decideix fer el màxim número de figures de Z suggerides per Rameau en un 

menuet que tingui dues frases de vuit compassos, la dansa haurà de tenir com a mínim vint-i-

dos frases. 

 

Forma musical i estructura 

La forma musical del menuet social era normalment binària, com la majoria dels tipus de 

danses del segle XVIII (en termes més simples, dues frases musicals que es repetien 

respectivament). Era homofònic, consistia en una melodia amb acompanyament en compàs 

ternari; el material melòdic de les dues frases estava relacionat, i el moviment harmònic 

unificava les dues frases movent-se de la tònica (I) a la dominant (V) en la primera frase, i 

tornant de la dominant a la tònica en la segona. El patró de passos de sis pulsacions, 

sempre coincidia amb agrupacions de dos compassos musicals, tan de manera harmònica 

com melòdica. Cada frase normalment ocupava una figura del menuet feta de quatre, vuit o 

sis patrons de passos de menuet –és a dir, vuit compassos (o setze si es feia la repetició), o 

dotze compassos musicals573.  

Tant la macroestructura com la microestructura de la música, per tant, eren apropiades per 

a la dansa. Ja que un menuet estàndard consistia d’un mínim de sis figures, s’haurien de tocar 

vàries repeticions o varis menuets en successió (potser, el típic Menuet I, Menuet II, Menuet I 

(da capo) de la suite barroca)574. 

El menuet té com estructura la frase de dos compassos:  

“El pas de dos compassos quasi sempre encaixava musicalment amb 

grups de dos compassos melòdics o harmònics. Cada frase normalment 

incloïa una figura de menuet feta de quatre, vuit o sis patrons de passos de 

menuet – és a dir, vuit compassos (o setze si es feia la repetició), o dotze 

compassos musicals”
575.  

 

                                                             
573 Rameau, Le Maître à danser, pàg. 66. 
574 Després del 1700 molts menuets tenien una part B més llarga que la part A, però la significança d’aquest fet 
en relació a les coreografies conegudes no està clara. 
575 LITTLE, Meredith; i CUSICK, Suzanne (1980): “Minuet” a The New Grove Dictionary of Music. Londres: 
Macmillan, pàg. 123: The two-measure step was, furthermore, almost always matched musically by two measure melodic and 
harmonic groupings. Each strain usually encompassed one minuet figure made up of either four or eight or six minuet step-
patterns –that is, eight bars (or sixteen if repeated), or twelve bars of music. 
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Això fa que el menuet tingui una música molt específica, donada aquesta organització en 

grups de dos compassos, i no tres temps i tres temps. Aquesta lligadura d’un compàs a 

l’altre la fa el pas de la dansa, per tant no es pot fer un accent a cada compàs, sinó que s’ha 

de mantenir la fluïdesa dels grups de dos compassos. 

Tot i així, la reducció de la forma a una estructura en quadratura (4, 8, 12, 16 compassos) és 

un fet establert i explicat pels teòrics del segle XVIII, però no es correspon sempre amb les 

estructures formals dels primers menuets, en els quals s’observen certes irregularitats. Els 

pràctics de la dansa antiga destaquen que els conflictes entre l’estructura musical i la 

realització coreogràfica poden reforçar l’interès de la dansa, les irregularitats i els compassos 

en hemiòlies poden contribuir a augmentar la tensió entre la música i la dansa. 

Sembla lògic que durant un període on l’adopció del menuet com a dansa universal de 

societat i de ball ha imposat una estructura més regular en relació a aquella de la dansa 

escènica. 

De la mateixa manera, els teòrics contemporanis a la dansa admetien de comú acord que 

l’estructura fonamental del menuet era la frase de dos compassos:  

“He de remarcar que aquells qque han ballat la courante, han fet dos 

passos a cada compàs musical. El primer d’aquests ocupa els dos primers 

temps del compàs i el segon pas només ocupa el tercer temps; i en el 

menuet n’han fet només un per a dos compassos musicals”
576.  

 

Ritme i compàs 

La majoria dels menuets estan marcats en 3, i els seus compassos contenen tres pulsacions de 

negra. Alguns exemples de principis del segle XVIII tenen el signe ¾ i també tres 

pulsacions de negra per compàs. Poques peces que estan marcades en 6/4 o 6/8 combinen 

dos compassos en 3 o 3/8 i comencen en el primer temps o en l’anacrusi; el començament 

sobre el primer temps del compàs és més adequat als passos de la dansa, mentre que el 

principi en anacrusi és més apropiat per als menuets cantats. Potser el conflicte rítmic entre 

passos i lletra (de la veu) és la raó per la qual els compositors francesos van escriure molt 

pocs menuets en un compàs binari compost. 

                                                             
576 RAMEAU, Pierre (1725): Le maître à danser. Paris: Chez Rollin Fils, pàg. 93:  Je remarque neanmoins que ceux 
qui ont fait la Courante, ont mis deux Pas pour chaque Mesure, dont le premier occupe les deux premiers temps de la mesure & 
le deuxieme Pas n’occupe que le troisième temps; & au Menuet ils n’en ont mis qu’un pour deux mesures. 
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Relació entre el pas bàsic i els compassos musicals 

En el seu article del New Grove, Ellis-Little i Cusick remarquen la següent particularitat:  

“El patró bàsic de passos del menuet consistia en quatre passos petit que 

ocupaven sis corxeres (dos compassos en ¾ o 3/8), sempre començant 

pel peu dret [...] la unitat bàsica de la dansa durava dos compassos (ni un 

ni quatre), i això juntament amb els moviments dels ballarins sempre 

implica un accent en la primera pulsació de la unitat, els altres accents 

secundaris no necessàriament han de coincidir amb la segona caiguda de 

compàs”
577.  

 

És a dir, el pas de menuet, sigui quina sigui la seva forma, requereix sis temps de música, 

generalment dos compassos de ¾ o 3/8.  La primera secció de qualsevol música de menuet 

consisteix en quatre compassos de sis temps, més aviat que vuit compassos de tres temps. 

Això afecta la interpretació i la percepció de la música d’aquesta dansa perquè el primer 

temps recau cada dos compassos. L’espai que hi ha entre les caigudes de temps, si és gran, 

dóna la impressió d’un tempo més lent i menys actiu que quan la caiguda del temps de cada 

compàs s’emfatitza. 

 

En la seva interpretació, el menuet desprèn molta força, per sota de la seva superfície 

controlada, que és fruit de el ritme creuat que es crea entre la música i la dansa. L’accent i 

l’elevació sobre el segon demi-coupé en les unitats de passos té lloc una pulsació abans de la 

caiguda del compàs del segon compàs de la música: 

                                        dansa              

                                      música  

 

Tots els passos característics que es troben en les coreografies de menuet tenen una 

col·locació diferent dels accents dins les sis pulsacions (o dos compassos ternaris) que 

                                                             
577 LITTLE, Meredith; i CUSICK, Suzanne (1980): “Minuet” a The New Grove Dictionary of Music. Londres: 
Macmillan, pàg.  354: The basic step patern of the minuet consisted of four small steps taken to six crotchets (two bars in ¾ or 
3/8), beginning always on the right foot [...] the basic unit of the dance is two bars long (not one or four), and that while the 
dancers’ moviments always imply an accent on the first beat of a unit, strong secondary accents would not necessarily fall on the 
second downbeat.  
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ocupa cada un d’aquests passos.  Aquests accents que afecten la música estan condicionats 

pel caràcter i tipologia dels passos: 

 

  Compàs 1               Compàs 2 

 

Música 1       2        3        4        5        6 

Pas de menuet à deux mouvements 1       2        3        4        5        6 

Pas de menuet a l’esquerra o pas de passepied 1       2        3        4        5        6 

Contretemps de menuet en avant 1       2        3        4        5        6 

Contretemps de menuet en arrière 1       2        3        4        5        6 

 

Una altra diferència rítmica important entre els compassos de la música de menuet i el pas de 

minuet à deux mouviments és que, després del primer temps, el quart temps (d’un compàs de 

sis temps) en la música és generalment més important, mentre que el tercer temps del pas 

de menuet és més fort. En els temps un i tres d’aquest pas, el ballarí s’eleva en mitja punta 

després d’un plié. En els temps quatre i cinc es fan petites passes endavant. Això crea un 

ritme creuat entre la música i la dansa. 

En el pas de minuet à deux mouviments, el sisè temps és preparatori i no hauria de ser, per tant, 

emfatitzat en la música. L’última corxera del sisè temps al final de la frase (sovint una nota 

del baix) hauria de ser molt lleugera. Tot i que el moviment en el segon temps està designat, 

una prolongació molt subtil del primer temps (cada dos compassos de música) i una 

debilitació del segon temps ajudarà a preservar la sensació de cadence a la que es referia 

Taubert. 

En general, els menuets de Bach funcionen molt bé per ballar, ja que la figuració de la 

melodia anima i reflexa els moviments dels passos de menuet. Clarament, Bach entenia la 

relació  entre els moviments de la dansa i la música de la dansa. 
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Les hemiòlies 

una característica rítmica identitària del menuet, que també es troba en el passepied que es 

considera un menuet ràpid, és que el pas de base estructurat sobre dos compassos de música 

sovint fa referència contínua a l’hemiòlia. 

En el menuet, una unitat de passos equival a dos compassos musicals i té dos accents, 

resultant en un ritme creuat: 

 

Música 

 

 

 

 

Dansa 

 

 

  

El terme grec Hemiola o Hemiolia en música s’utilitza per tres pulsacions en lloc de dues. En 

un menuet en ¾, una hemiòlia es pot escriure com un compàs de 3/2 mostrat aquí baix, o 

creuant les barres de compàs, tal com es pot veure en els exemples a continuació: 

                                                                                  Hemiòlia 

                                                   

                pulsació    pulsació          pulsació      pulsació         pulsació 

 

Tot i que cada una de les tres pulsacions d’una hemiòlia no necessiten tenir un accent de la 

mateixa manera, l’efecte habitual en un menuet  és: 
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Una hemiòlia està constantment suggerida pel ritme creuat que es crea entre les unitats de 

passos de la coreografia de la dansa i la música. En aquest cas, els accents rítmics de la 

dansa es corresponen a un pas de menuet à deux mouvements: 

 

Música 

 

Dansa 

 

Quan s’introdueix una hemiòlia en la música, es solapa amb un pas de menuet. L’elevació en 

el primer mouvement de la unitat del pas continua coincidint amb la mateixa pulsació 

musicalprèviament el més accentuat dels sis, però ara debilitat per l’hemiòlia: 

 

Hemiòlia 

 

Pas de menuet                                                                

 

 

Quan s’encadenen dos passos de menuet, l’hemiòlia és més evident, com succeeix en 

aquest passatge:  

 

Música 

 

Dansa       

 

En el cas del contretemps de menuet, un altre dels passos típics de la dansa, normalment no hi 

ha ritme creuat entre el pas i la música. Quan hi ha una hemiòlia en la música, resulta en el 

següent: 

 

Hemiòlia 

 

Contretemps de menuet                                               
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Un passatge amb dos contretemps de menuet amb hemiòlia: 

 

Música 

 

Dansa       

 

 

Tempo i caràcter 

El tempo del menuet és una qüestió molt discutida, com demostren les diferents 

interpretacions que en donen els especialistes de la música antiga. Meredith Ellis-Little i 

Suzanne Cusick contradiuen el testimoni de gairebé tots els teòrics i músics, suposant que 

el menuet es va tocar a França “en un tempo moderadament lent”578.  

Segons L’Affilard, “ el menuet es porta a tres temps ben lleugers, o, si el vol, a dos temps 

inégaux”579. 

 En el seu Dictionnaire, Brossard dóna la següent definició: “Dansa molt alegre, que arriba 

originàriament de Poitou. Imitant als italians, s’ha d’utilitzar el signe 3/8 o 6/8 per marcar 

el seu moviment, que sempre és molt alegre i ràpid; però la costum de portar-lo 

simplement a 3 temps de negres ha prevalgut”580.  

Charles Masson (1699) distingeix en compassos de tres temps cinc tipus de tempo (fort grave, 

grave, leger, vite i très vite) i compta el menuet entre les danses ràpides581. Masson és un dels pocs 

autors que expliquen una pràctica que, en tota evidència, els teòrics la consideraven com 

evident i que, per conseqüent, no mencionaven ni en les seves descripcions dels 

compassos, ni en les de les danses:  

                                                             
578 LITTLE, Meredith; i CUSICK, Suzanne (1980): “Minuet” a The New Grove Dictionary of Music. Londres: 
Macmillan Ellis-Little, pàg. 353: in moderately slow tempo. 
579 L’AFFILARD, Sr. (1717): Principes tres-faciles pour bien apprendre la Musique. Paris: J. B. Christophe Ballard, 

pàg. 98: Le Menuet se bat à trois Tems fort legers, ou, si l’on veut, à deux Tems inégaux. 
580 BROSSARD, Sébastien de (1703): Dictionaire de Musique. Paris: Chez Christophe Ballard, pàg. 45: Danse fort 

gaye, qui nous vient originairement de Poitou. On devroit à l’imitation des Italiens se servir du signe 3/8 ou 6/8 pour en 

marquer le mouvement, qui est toûjours fort gay & fort vîte; mais l’usage de le marquer par un simple 3. Ou triple de Noires a 

prévalu. 
581 MASSON, Charles (1699): Nouveau Traité des regles pour la composition de la musique. Paris: Christophe Ballard, 

pàg. 7: La Chaconne se bat legerement; le Menuet vîte, & le Passepied tres vîte. Aquests detalls sobre els diferents tempi 

de les danses i de la manera de batre el menuet no es troben en la primera versió d’aquest tractat que data del 

1697. 



360 
 

“Es poden portar a dos temps inégaux aquestes últimes melodies 

[chaconne, menuet, passepied], encara que siguin ternàries; però cal tenir en 

compte que a vegades es posen tres negres per a un temps o una blanca 

amb un punt, o l’equivalent: per exemple, de dos compassos d’un menuet, 

els mestres de dansa només en fan un a tres temps lents i égaux: pel 

contrari, els mestres de música baten el menuet a dos temps inégaux per a 

cada compàs; és a dir, que treuen al primer temps una pulsació en favor 

de l’últim”
582. 

 

Segons els ensenyaments de Charles Masson, la manera de batre el menuet dels mestres de 

dansa es corresponia al pas de menuet, és a dir, a l’accentuació dels temps del compàs 

resultant del pas de menuet. Els mestres de música, pel contrari, seguien sobretot la regla 

esquemàtica de batre el compàs a 3. La primera manera es correspon a la mètrica notada de 

molts menuets instrumentals i vocals. En la unitat de dos compassos, el ritme de base és el 

següent: blanca, dues negres, blanca. El ritme de síncopa el constitueix la segona blanca, 

mentre tot el conjunt forma una hemiòlia. En el cas dels menuets cantats, l’accentuació 

correcta de les síl·labes, la seva brevetat i llargada, constitueixen un criteri important i al 

mateix temps un mitjà de control en el qual els especialistes de la música antiga no semblen 

sempre haver reconegut el valor. 

Molts altres escriptors, incloent Masson, Saint-Lambert, Brossard, Taubert, i Hotteterre 

(1719) van mencionar el tempo ràpid del menuet i el seu caràcter gay, o ambdós.  

El menuet de cort de finals del segle XVIII és un dels que millor es coneixen en l’actualitat. 

Aquesta és probablement la raó per la qual molts músics moderns es resisteixen a acceptar 

el tempo ràpid i el caràcter alegre del menuet més primerenc. 

El tempo que recomana Wendy Hilton pel menuet és negra=105583, un tempo que funciona 

des del punt de vista pràctic del ballarí. De totes maneres, hi ha la creença popular de que el 

menuet va començar sent una dansa molt ràpida que es va anar alentint al llarg del segle 

XVIII, i que va arribar a ser molt lent en temps de Mozart. Aquesta teoria ha estat basada 

principalment en dues fonts de proves: 

                                                             
582 Ibid., pàg. 7-8:  On peut battre à deux tems inégaux ces trois derniers Airs, quoy qu’ils soient à trois tems; il est à 
remarquer qu’on met quelquefois trois noires pour un tems ou une blanche avec un point, ou trois croches seulement dans un tems, 
ou une noire avec un point, ou l’équivalant: Par exemple, de deux Mesures d’un Menuet les Maîtres de Danse n’en font qu’une 
à trois tems lents & égaux: au contraire les Maîtres de Musique batent le Menuet à deux tems inégaux pour chaque Mesure; 
c’est-à-dire qu’ils restent au premier tems une fois davantage qu’au dernier.  
583 HILTON, Wendy (1997): Dance and Music of Court and Theater. Selected writings of Wendy Hilton. Hillsdale, 

Nova York: Pendragon Press. 
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En primer lloc, en les descripcions del menuet com a “ràpid” o “molt ràpid”de fonts de 

principis del segle XVIII i com a “lent” o “moderate” de fonts posteriors. De totes 

maneres sempre hi ha un cert risc en la interpretació de fonts primàries fora de context. Tal 

com diuen Little i Jenne: 

“El tempo és un concepte molt perillós; algunes formes del menuet poden haver 

retingut el tempo utilitzat  a la cort de Lluís XIV, que moltes dècades després 

podria haver semblat sent en comparació amb els nous ballarins”584.  

De fet, quan es comparen la courante i la sarabande de finals del segle XVII, el menuet 

realment sembla ràpid. Però cap a finals del segle XVIII, altres danses populars en compàs 

ternari eren el passepied i el vals, que eren més ràpides que el menuet. A més d’això, hi ha una 

certa diferència en la interpretació de les fonts primàries en relació al tempo d’aquesta dansa. 

Brossard el va descriure com “molt alegre i molt ràpid”, però Jean-Jacques Rousseau en 

l’Encyclopédie de Diderot i d’Alembert va dir que Brossard no tenia gaire raó, i que 

“El caràcter del menuet és d’una simplicitat noble i elegant; el moviment 

és moderat més que ràpid. Es podria dir que la menys alegre de tots els 

tipus d danses utilitzades en els nostres balls és el menuet”585.  

 

També s’ha de tenir en compte que el menuet era una de les danses principals en els balls 

cerimonials de la cort a Versalles després de 1680. Els vestits de les dones per a aquests 

balls eren extremadament elaborats i pesats586.  Ballar ràpid quan es va vestit d’aquesta 

manera, simplement no és possible. Almenys en el context de la cort de Lluís XIV (i totes 

les altres que l’imitaven), el tempi dels minuet s’hauria alentit.  

En segon lloc, l’altre base de suport de la teoria que el menuet de principis del segle XVIII es 

ballava molt ràpid, prové de les interpretacions errònies de les marques de tempo donades 

per Michel L’Affiliard el 1705 per a les cançons de dansa que havia publicat en el seu 

tractat.. Les indicacions de tempo de L’Affiliard es derivaven d’un pèndul inventat per 

                                                             
584 LITTLE, Meredith; JENNE, Natalie (1991-2001): Dance and the Music of J.S.Bach . Bloomington: Indiana 
University Press, pàg. 63. 
585 ROUSSEAU, Jean-Jacques (1770): A complete dictionary of music: consistint of a copious explanation of all words 
necessary to a true knowledge and understanding of music. Traduït per Wiliam Waring. Londres: J. Murray, article 
sobre el “menuet”. 
586 DEVERO, Lisa C. (1991): The Court Dance of Louis XIV as exemplified by Feuillet’s Choregraphie (1700) and 

how the Court Dance and ceremonial ball were used as forms of political socialization. Nova York: New York University, 

pàgs. 122-125. 
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l’acúsitc Sauveur. La llargada de la corda que es va utilitzar en el pèndul era variable, de 

manera que una corda curta produïa una oscil·lació més ràpida del pèndul, i una corda més 

llarga, més lenta. Els estudiants moderns han interpretat l’”oscil·lació” de L’Affiliard com 

un balanceig del pèndul en una direcció, anàleg al metrònom modern. Però el pèndul no 

feia els senyals acústics que fa el metrònom modern, a través del qual es defineix la 

pulsació. Saveur pretenia que una oscil·lació representés el temps de relax del pes del 

pèndul, a través del balanceig, i el seu retorn el punt d’origen, exactament dues vegades més 

llarg del que els estudiosos moderns havien pensat. 

 

Pel que fa al caràcter, els primers menuets també tenen un cert sabor espanyol. Els ballarins 

retratant dues parelles espanyoles van interpretar el primer exemple que va aparèixer en un 

escenari, va ser en el Mariage forcé de Lully de 1664. La música d’aquest menuet està basada en 

l’Hegemeole (SSSLS), que Mersenne associava amb les sarabandes.  Potser Du Manoir, 

adreçant-se als membres de la recentment fundada Acadèmia de la Dansa el 1664, es referia 

al menuet espanyol de Lully quan es va queixar de que l’Acadèmia no observava 

adequadament les diferències entre el menuet i les danses espanyoles: 

 “No és un fet establert que heu aplicat els passos del menuet a una 

melodia de moviment de sarabande o chaconne, sota el pretexte que el signe 

[del compàs] és el mateix [per a les tres danses], mentre que les notes 

d’un menuet s’han de frasejar de manera diferent a aquelles de la 

sarabande?”587. 

 

Coreografies existents 

Little ha catalogat 45 coreografies de menuets588. La majoria són per a una parella mixta i 

quatre d’aquestes coreografies són probablement teatrals; de la resta, tres són per a dos 

homes i dues dones; una és un solo per home; tres són solos per a dona; set són per a des 

de tres a dotze (!) dones. Aproximadament un terç del total són coreografies multipartides. 

                                                             
587 DUMANOIR, Guillaume (1664): Le Marriage de la Musique avec la Dance. Paris: Chez Guillaume de Lvyne. 

Reeditat a Bologna per Arnaldo Forni Editore S.p.A, 1985, pàgs. 28-29:  ...n’est-il point constant à l’égard des pas, 

que vous en avez appliqué de menuets sur un air en mouvement de Sarabande, ou de Iaconne? Sous prétexte que le signe est 

dénoté pas une mesme marque, au lieu que les notes d’un menuet doivent estre autrement coupées que celles d’une Sarabande... 
588 LITTLE, Meredith Ellis; MARSCH, Carol G (1992): La Danse Noble: An Inventory of Dances and Sources. 

Williamstown, Nova York: Broude Brothers Ltd, pàg. 160. 

 



363 
 

Hi havia dos tipus de coreografies de menuet per a parella: el menuet ordinari, que es feia 

servir en la majoria d’ocasions socials i consistia en els passos simples; i els menuets figurées, 

que es composaven expressament per a ocasions especials, normalment la celebració  d’un 

esdeveniment, i es feien servir passos i patrons de moviment per l’espai que eren més 

complicats que el menuet ordinari (ordinaire). Cada menuet figurée era únic i alguns eren 

coreografies teatrals.  

 

Quan els músics aprenen a ballar un dels passos del menuet, guanyen un punt de vista en les 

subtileses rítmiques que es troben en l’interior de la dansa de les que el no-ballarí no n’és 

conscient. Això no pot fer més que influir en la manera que els músics conseqüentment 

interpreten la música de menuet. Tot i que els passos d’aquesta dansa són més actius que els 

de la courante, requereixen menys control muscular, el seu ritme és més simple i són més 

fàcils per a principiants. Aprendre els passos del menuet mostra clarament el principi del “a 

baix és a dalt” en la música barroca. 

De totes les danses populars des de l’ascensió de Lluís XIV al tro de França el 1661 fins la 

Revolució Francesa el 1789, el menuet és segurament la dansa universalment més associada 

amb aquest període elegant, no només per la seva gran popularitat en el seu moment, sinó 

també perquè era l’única dansa barroca i del rococó que es va incorporar a la simfonia 

clàssica i a la sonata, romanent d’aquesta manera en l’oïda del públic actual (però no en la 

vista), com un record dels temps passats. 

 

 

Bourrée  

La bourrée és una dansa popular francesa, la versió cortesana de la qual pot haver provingut 

de la segona i tercera de tres peces anomenades “La Bouree” [sic], arranjades per a quatre 

veus en el Terpsichore de 1612 de Michael Praetorius. La primera de les tres danses comença 

amb un període de sis compassos, una característica que no es troba en exemples 

posteriors. La segona, i més típica, comença amb una anacrusi de negra abans d’un període 

de quatre compassos. La melodia de la tercera peça és similar excepte en que comença en el 

temps fort del compàs, sense anacrusi. 
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Una altra melodia similar és la de la cançó “La bouree”[sic] en la col·lecció de melodies i 

cançons sense acompanyament de Jacques Mangeant.   

Cadascuna de les dues col·leccions de Nicholas Vallet de peces per a llaüt (1615 i 1616) 

inclou una bourrée la melodia de la qual s’assembla a la de Praetorius excepte que l’anacrusi 

està dividida en dues corxeres. En ambdós arranjaments de Vallet, les repeticions estan 

escrites i ornamentades amb corxeres de manera gairebé contínua. 

Jean-Jacques Rousseau (1768) va reportar la bourrée com un tipus de dansa que provenia de 

la província de l’Auvergne, però el títol de Vallet “Bourée [sic] d’Avignon” sembla indicar 

que els prototipus de les primeres bourrée de les que es té constància es van originar a l’estat 

papal d’Avignon. 

 

La textura de les bourrées és homofònica, i la seva forma és binària. Les repeticions de frases, 

represes o de la dansa sencera estan sovint ornamentades amb divisions de notes ràpides. 

Segons Johann Mattheson, la melodia de la bourrée és “més fluida, dolça, aèria i connectada 

que la de la gavotte”589. Aquestes paraules també descriuen la diferència entre les unitats de 

passos de la belle danse per aquestes dues danses. 

 

Ritme i compàs 

Les primeres bourées estaven marcades en  o . La majoria d’exemples francesos dels anys 

1670s i posteriors tenen el signe 2, i els seus compassos contenen quatre pulsacions de 

negres, agrupades 2+2. Algunes bourrées franceses de principis del segle XVIII estan 

marcades amb 2/4 i tenen quatre pulsacions de corxeres, agrupades 2+2. 

La bourrée comença per un léver breu, de mig temps, que ajuda a donar-li el caràcter de dansa 

molt lleugera, molt fluida i amb una música que a vegades està plena d’anacrusis inesperats. 

Per aquest motiu, sempre s’ha de pensar en un frasseig llarg, d’uns quatre compassos. 

 

                                                             
589 MATHESON, Johann (1739): Der Vollkommene Kapellmeister. Hamburg: Berleger Christian Herold, volum 

II, capítol 13, paràgraf 90. 
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Relació entre música i dansa: qüestions interpretatives 

El pas de bourrée, un fleuret del renaixement iniciat amb un mouvement, tipifica aquesta dansa. 

La meitat de les unitats de passos en les coreografies de bourrées són pas de bourrée, que es 

mou en anapest (SSL). Una seqüència de dos o quatre d’aquestes unitats de passos és molt 

comú i crea un efecte de moviment suau, fluid i ràpid. 

 

Tempo i caràcter 

Dupont va dir que les bourrées s’interpretaven de manera “molt lleugera”; i Mason les 

portava “molt ràpides”. La majoria de les indicacions de pèndul són extremadament 

enèrgiques, tot i que el temps molt ràpid de MM 120 de L’Affilard per a compassos sencers 

és probablement un error.  

 

 

Gigue 

La gigue es va originar com a “jigg”a les Illes Britàniques i es va introduir a la música 

francesa per a llaüt i teclat per Jacques Gaultier cap els voltants de 1650 després d’haver 

passat uns 30 anys com a llaütista a la cort de Londres.  

Meredith Ellis Little590 mostra que la jig (amb moltes escriptures diferents) prové del segle 

XV en les Illes Britàniques. La paraula anglesa pot venir de l’antiga paraula francesa giquer, 

“saltar” o “botar”. Les obres literàries angleses del segle XVI suggereixen que les jigs són 

danses amb un moviment de peus molt virtuós, i algunes country dances angleses del segle 

XVII també s’anomenen jigs. 

 

La gigue va aparèixer en la música francesa per a llaüt i clavicèmbal de principis del segle 

XVII i es va desenvolupar en l’style brisé utilitzat en aquests instruments. 

                                                             
590 LITTLE, Meredith (1980): “Gigue” a The New Grove Dictionary of Music. Londres: Macmillan. 
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A meitats del segle XVII, va esdevenir popular a Alemanya, i durant el grand siècle estava 

caracteritzada per ritmes ternaris amb punt. Els exemples del grand siècle estan en forma 

binària, i ocasionalment en forma de rondeau, i és comuna la imitació entre les veus al 

principi d’un període musical o d’una repetició. 

Més tard en el segle XVII la giga apareix a Itàlia. Aquesta música s’havia desenvolupat 

evidentment de la forma antiga anglesa més que de la francesa. Tenia una textura 

homofònica i un caràcter particularment violinístic que sovint incloïa passatges de notes 

ràpides contínues. A principis del segle XVIII, la giga italiana es va fer popular a França. 

 

El terme gigue anglaise és prou ambigu. Els escriptors i compositors francesos del barroc 

l’utilitzaven per a exemples que no estaven en l’estil francès, però els escriptors i 

compositors alemanys l’utilitzaven per a aquelles composicions que no estaven en l’estil 

italià. 

 

Estils de gigue 

A finals del segle XVII, es coneixien dos estils de gigue en el continent. A França, la gigue 

estava en un compàs de 6/4 o 6/8, d’un tempo moderat o ràpid, amb ritmes puntejats i 

frases de llargada irregular. La melodia de la segona secció era habitualment una inversió de 

la primera. La forma italiana s’anomenava giga, el tempo era molt més ràpid, normalment un 

presto, i estava en 12/8. La giga tendia a tenir frases més regulars de quatre compassos, 

algunes vegades amb ritmes de tresset, i una textura homofònica. La paraula giga, que 

significa “fiddle”, també fa al·lusió al seu ús a Itàlia com una peça per a violí més que com 

una dansa, sovint com a moviment final de les sonates italianes a solo o en trio591. Al no 

haver-hi coreografies de la forma italiana de la dansa, la influència musical de la giga és 

difícil de determinar. 

 

Ritme i compàs 

Alguns dels primers exemples de gigues angleses, franceses, alemanyes i italianes utilitzaven 

els signes  o . Altres estan marcades en 3. Potser, com succeeix amb els primers canaries, 

                                                             
591 Ibid., pàg. 370. 
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els dàctils binaris i ternaris amb punt interpretats en el tempo ràpid d’aquestes peces sonava 

pràcticament igual. 

La majoria de les gigues en estil francès del grand siècle estan marcades en 3 o 6/4, i els seus 

compassos contenen tres o sis pulsacions de negra, en l’últim cas agrupades cada tres. 

Alguns exemples de Lully i compositors posteriors posaven el signe 6/8 i sis pulsacions de 

corxera. Les gigues en estil italià estan marcades amb els compassos ¾, 6/8, 9/8 o 12/8. 

El ritme d’alguns compassos en exemples per a llaüt o clavicèmbal impliquen més un 3/2 

que un compàs de 6/4. En la gigue per a clavicèmbal de Chambonières, els compassos 2 i 4 

estan més propers a un 3/2 que a un 6/4.  

La interpretació d’unitats de passos que contenen més de dos passos simples no està 

explicada pels mestres perquè ells no diferenciaven entre compàs binari i binari compost. 

Les unitats de dos passos simples s’interpreten de manera que els dos passos i les dues 

pulsacions musicals coincideixin. 

De totes maneres, amb dues pulsacions a cada compàs amb una subdivisió ternària, hi ha 

massa notes per unitats amb tres passos simples, com per exemple el pas de bourrée. El 

problema és el de la distribució. 

                                                        6/4         

 

Òbviament, les dues pulsacions s’han de marcar, amb el mouvement sobre el levare i caiguda, 

com habitualment, amb el primer pas. Una pausa en la segona nota serviria per emfatitzar 

la caiguda següent. El primer pas marché es posaria sobre la tercera nota, de manera que el 

final del pas marché coincidís amb la segona pulsació, i la següent flexió es faria coincidir 

amb aquest pas marché: 
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Estructura 

En les gigues franceses, molt sofisticades, normalment tenen frases musicals o parts de 

diferents llargades. 

Si donem un cop d’ull a la “Gigue à deux” de Feuillet592 veurem que té una frase inicial de 

nou compassos. Aquesta dansa és un dels pocs exemples en els quals les figures de la dansa 

i les seqüències de passos, així com les frases musicals, es repeteixen. La dansa consisteix en 

una frase de nou compassos que es repeteix dues vegades, seguida d’un passatge de quatre 

compassos que fa de pont cap a la següent frase musical. Aquesta segona frase té vuit 

compassos que també es repeteixen. La dansa acaba amb una repetició dels últims quatre 

compassos, però amb una seqüència de passos diferent. La pràctica de repetir els últims 

compassos d’una frase musical era habitual, aquesta secció repetida s’anomenava petite 

reprise. 

 

 

                                                             
592 Tot i que és una dansa de parella molt atractiva pels seus patrons simètrics en el seu moviment per l’espai, 
també funciona molt bé com a dansa a solo. 
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La pràctica de solapar passos i unitats musicals en danses en compàs binari [compost] era 

freqüent, sobretot en les gigues. En aquests casos, a diferència de la gavotte, els accents de les 

unitats no coincideixen, solapant-se en el que es coneixia com fausse cadence: 

 

Música 

 

 

 

Dansa 

 

A “La Contredanse”, una gigue, la tercera figura que es mostra segueix aquest exemple. 

Durant les primeres dues figures, les unitats de passos equivalen a un compàs musical, com 

és habitual. Al principi de la tercera figura, un pas simple equival a mig compàs, per tant, 

això provoca que les unitats de passos subseqüents comencin a la meitat del compàs. 

 

 

Tempo i caràcter  

Les gigues normalment estan descrites com unes danses alegres. Segons Muffat, són 

extremadament ràpides, i Dupont les portava “de manera molt lleugera”. Però Loulié 

pensava que no havien de ser massa ràpides, i Freillon-Poncein les dirigia en dues 

pulsacions lentes. Aquest aparent desacord va sorgir perquè les pulsacions composades de 
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figures ternàries amb punt només poden ser moderadament ràpides, fins i tot quan les 

notes molt ràpides de les figures amb punt es toquen el més ràpid possible. 

El músic alemany Mattheson va dir que els exemples en l’estil italià, “no eren per ballar, 

sinó per tocar amb el violí,...ja que porten a una velocitat i volatilitat extrema”593. 

 

Coreografies 

Les gigues coreografiades de principis del segle XVIII són peces teatrals virtuosístiques. No 

tenen cap unitat de passos especial, però, com els canaries, es caracteritzen per floritures de 

moviments de peus ràpids fets més o menys sense desplaçament. Els salts també són molt 

comuns. 

Little fa un llistat de setze coreografies existents594. Tres d’aquestes són seccions de gigue de 

coreografies multipartides, i la resta són gigues individuals. Sis són per a una parella mixta,  

dues per a home sol, i cinc són per a dona sola. La resta són per a quatre, nou i deu dones. 

Les catorze coreografies publicades van aparèixer entre 1700 i 1725, relativament aviat en la 

història de la notació Beauchamps-Feuillet. Les coreografies a solo teatrals són molt 

virtuosístiques i requereixen un moviment de peus molt ràpid i moltes piruetes.  

La gigue francesa es caracteritza per dues pulsacions per compàs, blanques amb punt en un 

compàs de 6/4, o negres amb punt en 6/8. En aquest compàs normalment té el següent 

ritme (en 6/4), sovint amb una anacrusi de corxera o de negra:  

 

Es distingeix de la forma italiana de la giga en aquests ritmes puntejats, l’estructura de frases 

irregulars, i un estil imitatiu. Tot i que la dansa és activa, el caràcter ballable essencial de la 

gigue francesa es perd si la pulsació és massa ràpida. 

 

                                                             
593 MATHESON, Johann (1739): Der Vollkommene Kapellmeister. Hamburg: Berleger Christian Herold, volum 

II, capítol 13, paràgraf 102. 
594 LITTLE, Meredith (1980): “Gigue” a The New Grove Dictionary of Music. Londres: Macmillan, pàg. 370. 
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7. RECONSTRUCCIÓ DE LA DANSA 

 

...la belle Dance est une certaine fineses dans le mouvement, au 

port, au pas & dans toute la personne, qui ne se peut n 

exprimer ny enseigner par les paroles. Il faut les yeux, les beaux 

exemples & de bons Maistres; & quelquefois mesme avoce 

toutes ces aydes, on a bien de la peine à la bien concevoir, & 

encore plus à l’executer.595 

Michel de Pure (1668, pàgs. 180-81) 

 

L’objectiu d’aquest tipus de recerca és fer possible la recreació de danses del passat. 

Diverses fonts d’informació estan disponibles: manuals tècnics, amb descripcions verbals o 

simbòliques de com executar els passos, i com les altres parts del cos es mouen i es 

relacionen entre sí; coreografies notades, amb seqüències de passos i patrons de moviment 

per l’espai, i instruccions per a la seva interpretació; material iconogràfic, com gravats, 

escultures i tapissos, que mostren ballarins en moviment. 

A més, la reconstrucció d’altres arts relacionades (música, vestuari, escenografia i etiqueta) i 

activitats de moviment (esgrima, acrobàcia, pantomima), juntament amb una comprensió 

de l’estètica – la relació d’un estil de dansa amb els seus participants i la seva cultura- són 

vitals en aquesta recerca.  

 

Els dos problemes que posen a prova l’habilitat de l’investigador de la dansa són la 

interpretació de les notacions coreogràfiques i, el que és encara més difícil, la recreació de 

l’estil de la tècnica de la dansa. 

Els problemes d’interpretar les notacions de la dansa van més enllà que simplement 

connectar una sèrie de moviments que es corresponen a una sèrie de símbols. Més aviat, els 

investigadors han descobert que cada sistema de notació és un llenguatge amb la seva 

                                                             
595 DE PURE, (L’Abbé) Michel de (1668): Idée des spectacles anciens et nouveaux. Paris: Michel Brunet, pàgs. 180-

81: “La Belle Danse té tanta finesa en els seus moviments, en el portament del cos, en el pas, i en tota la 

persona, que no es pot expressar ni ensenyar mitjançant les paraules. Els bons ulls, bons exemples, i bons 

mestres són necessaris; i a vegades tot i amb totes aquestes ajudes, es té dificultat en la concepció, i encara 

més en l’execució”.  
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pròpia sintaxi; els símbols tenen diferents significats en diferents contextos, i s’han de 

traduir les frases, seccions i peces senceres tant com els passos individuals i les unitats de 

passos (pas composés). Aquesta tasca requereix una persona qualificada en la solució de codis, 

que conegui la cultura particular que s’estudia i, al mateix temps, que sigui capaç de posar 

aquest passos en pràctica a través de la dansa (aptituds tècniques en dansa)596. 

 

 La tècnica de la dansa (és a dir, les qualitats del moviment d’un tipus particular de dansa) 

inclou el portament i moviment dels braços, mans, cames, peus, cap, tors, i altres parts del 

cos. El llenguatge del cos en la cultura, i les fórmules de moviment que el caracteritzen, han 

de ser reconstruïdes amb una precisió molt rigorosa; no s’ha de deixar res a l’atzar. Tot i 

que es pot trobar un punt d’ajuda en la reconstrucció d’arts paral·leles com la música i 

l’escenografia, i les activitats relacionades com l’acrobàcia, la pantomima i l’esgrima, les 

pistes més fiables es troben en els materials iconogràfics, manuals de tècnica i les 

coreografies notades i en les instruccions per desxifrar-les.  

Alguns especialistes s’han allunyat de les audiències amb una apreciació de la dansa i el 

teatre de cort europeu per no haver-se enfrontat honestament als problemes de la tècnica 

de la dansa; altres han estudiat les coreografies i han reconstruït les seqüències de passos, 

però han utilitzat una interpretació i un llenguatge corporal de la seva pròpia cultura; i 

d’altres, encara, han obtingut la inspiració de pintures i música del període i han inventat un 

estil de dansa fora de les seves ments, indiferent als esforços dels acadèmics que tracten 

d’interpretar les coreografies i els manuals de tècnica que s’han conservat. 

 

Per a les danses següents, he agafat dos punts de partida diferents. En primer lloc, es 

reprodueix un menuet tal i com apareix descrit en Le Maître à Danser de Rameau (1725); i en 

segon lloc, es fa una reconstrucció de la notació d’una coreografia publicada per Feuillet i 

pertanyent a Le Bourgeois Gentilhomme de Lully, una Sarabande pour femme. 

 

 

 

 

 

                                                             
596 Veure WYNNE, S. (1981): ·Reviving the Gesture Sign: Bringing the Dance Back Alive”, a The Stage and the 
Page London’s “Whole Show” in the 18th-Century Theatre, editat per G. W. Stone, jr. Berkeley, California, pàgs. 
193-208. 
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7.1. EL MENUET SEGONS RAMEAU 

 
Reconstrucció d’un menuet segons Pierre Rameau. 

 

Aquesta reconstrucció ha estat feta a partir de les descripcions i indicacions que dóna 

Rameau en el capítol sobre el menuet del seu Maître à danser597.  

 

“El menuet s’ha convertit en la dansa més practicada, tant per la facilitat 

que es té quan es balla, com per la figura que es fan avui, per les que hem 

d’estar en deute amb Monsieur Pécour, qui li ha donat tota la gràcia que 

té avui, canviat la forma S, que era la seva figura principal per una de Z, 

on els passos compostots per fer-la mantenen als ballarins en la mateixa 

regularitat, com es demostra en la continuació d’aquest capítol”598. 

 

 

 

“Un cop ja hagueu fet les reverències que es fan 

normalment abans de ballar, quan la segona s’hagi acabat, 

s’ha de fer un pas de menuet retrocedint al lloc on hem 

començat la primera reverència, formant un quart de 

cercle, tal i com està demostrat amb un 1, acció que us 

acosta l’un a l’altre, i presenteu la mà per sota de la de la 

Dama, com està representat en la figura amb 2. Aquestes 

dues mans mostren que la del Cavaller ha d’estar a sota, 

per a que la Dama es pugui posar a sobre.”599. 

 

 

 

                                                             
597 RAMEAU, Pierre (1725): Le maître à danser. Paris: Chez Rollin Fils, capítol XXII: Du Menuet & de la manière 

de le danser régulierement, pàgs. 84-92. 
598 Ibid., pàg. 84: Le menuet est devenue la danse la plus usitée, tant par la facilité que l’on a de le danser, que par la figure 

que l’on practique à present, & dont on est redevable à Monsieur Pécour, qui lui a donné toute la grace a aujourd’huy, en 

changeant la forme S, qui étoit sa principale figure en celle d’un Z, où les pas comosez pour le figurar, contiennent les Danseurs 

dans la même régularité, comme il est démontré dans la suite de ce Chapitre. 
599 Ibid., pàgs. 84-85: Après que vous avez fait les reverences que l’on fait ordinairement avant de danser, la seconde étant 

finie, il faut faire un pas de menuet en retrogradant à la place où vous avez commencé la premiere reverence, en formant un quart 

de cercle, de même qu’il est figure par I. Ce qui vous rapproche, , & vous présentez la main en dessous à la Demoiselle, comme il 

est représenté par 2. Ces deux mains démontrant que celle du Cavalier doit être en dessous, pour que la Demoiselle s’appuie 

dessus. 
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“Seguidament, feu cadascun dos passos de menuet cap 

endavant, agafant-vos de les mans com ho veieu escrit 

aquí baix”600. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“En aquesta Figura es mostra que l’home fa un pas de 

Menuet cap enrere, per deixar passar la dama davant vostre; 

però al final del vostre pas de Menuet de costat, us deixeu 

anar les mans i feu un pas de Menuet cap endavant, i la 

dama també en fa un baixant, tal i com esta demostrat per 

aquesta figura escrita, que indica en camí, i que posa nom 

als passos; llavors feu tots dos un pas de Menuet cap a la 

dreta i cap enrere, que us condueix en presència [cara a 

cara] pel quart de volta que heu de fer en el primer pas 

següent que és un pas de Menuet de costat, tal i com està 

escrit; i mentre feu aquest pas encareu cap a l’altre 

l’espatlla dreta, i gireu el cap una mica cap a l’esquerre 

mentre us mireu; fet que s’ha de tenir en compte durant 

tot el transcurs del vostre Menuet, però sobretot sense 

afectació.”601. 

 

                                                             
600 Ibid., pàg. 85: En suite vous faites chacun deux pas de menuet en avant, en vous tenant la main come vous le voyez écrit ci 

dessous. 
601 Ibid., pàg. 86: Par cette Figure, elle vous represente que l’homme fait un pas de Menuet en arriere, pour laisser passer votre 

Demoiselle devant vous; mais à la fin de votre pas de Menuet de côté, vous quittez la main & vous faites un pas de Menuet en 

avant, & la Demoiselle en fait un aussi en descendent, ainsi qu’il est démontré par cette Figure écrite, qui indique le chemin, & 

qui nomme les pas; ensuite vous faites l’un & l’autre un pas de Menuet du côté droit en arriere, qui vous remet en presence par le 

quart de tour que vous faites à votre premier pas, , de ce pas de Menuet de Còté, ainsi qu’il est écrit; mais en faisant ce pas vous 

effacez l’un & l’autre l’épaule droite, & la tête un peu tournée du côté gauche en vous regardant; ce que l’on doit observar dans 

tot le courant de votre Menuet, mais sur-tout sans affectation. 
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“Per seguir el camí que representa aquesta figura, s’han de 

fer dos passos, 2. cap a l’esquerre, per fer això heu de 

mantenir el cos dret, i passar  a fer dos passos cap 

endavant, 3. dirigir l’espatlla dreta cap a l’altre, però 

donant sempre la dreta a la Dama, i mentre us mireu quan 

us creueu, (encarar l’espatlla, vol dir retirar-la una mica cap 

enrere, presentant tota l’alçada del cos gairebé cap 

endavant) i continuar fen els vostres passos cap endavant, 

tal i com està dibuixat en aquesta figura, que és la figura 

principal del menuet; i un cop ho hagueu fet cinc o sis 

vegades seguides, us quedeu cadascun en una cantonades 

oposada de la sala, mirant-vos, i us presenteu la mà dreta 

mentre aneu cap endavant”602. 

 

 

 

 

“i per fer-ho entendre millor, quan aneu cap endavant, (al 

final del vostre últim pas tornant de l’esquerre) aixequeu el 

braç dret a l’alçada del pit, la mà cap avall, així com està 

representat per aquests dos braços: el cap està girat cap a 

la dreta mentre us mireu, feu un petit moviment de canell i 

de colze de baix cap a dalt, acompanyat d’una lleugera 

inclinació per presentar la mà, i sempre mirant-vos mentre 

feu una volta sencera, com està representat i dibuixat en 

aquesta figura”603. 

 

 

 

                                                             
602 Ibid., pàg. 87: Pour suivre le chemin que cette Figure répresente, il faut faire deux pas, 2 du còté gauche, vous devez pour 
lors, avoir les corps droit, & en passant a vos deux pas en avant, 3 effacer l’épaule droite l’un & l’autre, mais en donnant 
toûjours la droite à la Demoiselle, en vous regardant tous deux en passant, (effacer l’épaule, c’est la retirar un peu en arr iere, en 
se presentant le haut du corps presque devant) néanmoins en continuant de faire vos pas en avant, ainsi que cette Figure le trace, 
qui est la Figure principale du Menuet; mais lorsque vous avez fait cinq ou six tours de suite, il faut d’un coin de la Salle  à 
l’autre, en vous regardant, vous presentar la main droite en allant en avant. 
603 Ibid., pag. 88: Et pour vous le faire mieux comprendre, lorsque vous allez en avant, levez (à la fin de votre dernier pas en 

revenant du côté gauche) le bras droit à la bauteur de la poitrine, la main en dessous, de même qu’il est representé par ces dux 

bras: la tête étant tournée du côté droit en se regardant, vous faites un petit mouvement du poignet & du coude de bas en haut, ce 

qui est accompagné d’une legere inclination en presentant la main, & toûjours vous regardant en faisant un tour entier, comme  il 

est presenté & tracé par cette Figure. 
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“un cop us hagueu deixat anar la mà dreta, s’ha d’anar 

endavant, fent mitja volta. Per presentar la segona vegada 

la mà que és l’equerra, observant el mateix cerimonial que 

ja heu fet per presentar la mà dreta, com està demostrat en 

aquesta figura. I quan us deixeu anar la mà esquerra, s’ha 

de fer un pas de Menuet cap a la dreta i cap enrere, tal i com 

mostra el 4., el que us torna a situar en la vostra figura 

principal que continueu tres o quatre vegades; tot seguit, 

us presenteu les dues mans aixecant els vostres dos braços 

a l’alçada del pit, i el cos també es torsiona.”604. 

 

 

 

 

 

 

“Quan es presenten les mans a la Dama, de la 

mateixa manera que he tractat d’explicar en 

aquestes dues figures, i mentre us teniu per les 

dues mans, feu una volta o dues, després l’home fa 

un pas de Menuet cap enrere, estirant cap a ell a la 

Dama mentre li deixa anar només la mà esquerra, 

per treure’s a la vegada el seu barret: un cop el pas 

de Menuet estigui acabat, l’home posa el peu dret al 

costat en la segona posició: i llavors fan junts les 

mateixes reverències que s’han fet abans de 

ballar.”605. 

 

 

 

                                                             
604 Ibid., pàg. 89: Ayant quitté la main droite, il faut aller en avant, en faisant un demi tours. Pour presenter la seconde fois la 

main que est la gauche, en observant le même ceremonial que vous avez fait en presentant la main droite, ce qui est démontré par 

cette Figure. Et quand vous vous quittez la main gauche, il faut faire un pas de Menuet du côté droit en arriere, ainsi qu’il est 

écrit 4. Ce qui vous remet dans votre Figure principale que vous continuez trois ou quatre tours; ensuite vous vous presentez les 

deux mains en levant vos deux bras à la hauteur de la poitrine, & le corps même se plie. 
605 Ibid., pàg. 90: En presentant les mains à la Demoiselle, dans le Mème goût que j’ai tâché d’exprimer dans ces deux 

Figures, & lorsque vous tenez les deux mains, vous faites un tour ou deux, mais l’homme fait un pas de Menuet en arriere, en 

amenant à lui la Demoiselle don til quitte la main gauche seulement, pour en ôter du même tems son chapeau: enfin le pas du 

Menuet fini, l’homme porte le pied droit à côté de la deuxième position: & puis ils font ensemble les mêmes reverences qu’ils on 

faites avant de danser. 
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“No vull dir que un Menuet, que es balli durant més estona, no estigui bé; 

però m’ha semblat que ja que és arbitrari, li donaria aquesta proporció, 

que està d’acord al decòrum, i la raó més essencial, i que sempre que es 

balli tingui la mateixa figura, així com més curt es faci, millor. Però, un 

cop que ja he aconsellat com s’ha de fer per ballar-lo bé, se li pot fer 

algun afegit de tant en tant: cosa que explicaré en el capítol següent”606. 

 

 

Tal i com diu Rameau, en les figures obligades del menuet, també es poden afegir alguns 

ornaments. Per tant, tenint en compte totes les possibilitats de passos característics que es 

poden trobar en aquest tipus de dansa (pas de Menuet à deux mouvements, pas de Menuet à trois 

mouvements, contretemps de menuet i pas balancé), i totes les figures obligades que també n’han de 

formar part, els ballarins tenien molts recursos per a la improvisació. 

 

 

 

7.2. SARABANDE POUR FEMME 

 
Sarabande pour femme. 

 

El grup de danses que es detallen a continuació, entre les que es troba la Sarabanda pour 

femme, es van coreografiar sobre una música de Le divertissement de Chambord o Le bourgeois 

gentilhome (1670). Aquestes introdueixen dos mestres de dansa: M. Favier, de qui 

pràcticament no es coneixen dades biogràfiques, i Anthony L’Abbé (ca.1690-1747), mestre 

de dansa de la cort anglesa i en el Teatre de la Reina (Queen’s Theater) a Londres:  

 

1. Sarabande pour une femme (Pécour), en el recul de danses de Mr. Pécour (1704)607. 

2. Sarabande pour femme (Feuillet), en el recull de Feuillet de 1700608. 

3. Sarabande pour home (Feuillet), en el recull de Feuillet de 1700609. 

                                                             
606 Ibid., pàgs. 90-91: Ce n’est pas que je pretende qu’un Menuet, qui seroit dansé un peu plus long-tems ne soit pas bon; mais 

il m’a paru que quoiqu’il soit arbitraire, en lui donnant cette proportion, il est plus dans la bien-séance, & la raison la plus 

essentielle, c’est que qualque bien que l’on danse c’est toûjours la même Figure, ainsi le plus court qu’on le peut faire c’est le 

meilleur. Mais lorsque l’on est parvenu au point de le bien danser, on peut de temps à autre y faré qualque agrément; ce que je 

vais expliquer dans le Chapitre suivant. 
607 FEUILLET (1704): Recüeil de Dances de Mr. Pécour. Paris: Chez le Sieur Feuillet, pàg. 1. 
608 FEUILLET (1700): Recueil de Dances, Composées par M. Feuillet, Maître de Dance. Paris, pàg. 21. 
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4. Sarabande pour Mr. Favier (Favier)610. 

5. Sarabande espagnole pour home (Feuillet), en el recull de Feuillet de 1700611. 

6. Spanish entrée (L’Abbé)612. 

7. Chaconne d’Arlequin de la Montaigne (Montaigne)613. 

8. Entrée d’Arlequin (anònim)614. 

 

Les quatre primeres estan composades sobre la mateixa melodia; les números 5 i 6 

comparteixen una melodia diferent i les dues darreres també. 

Les quatre sarabandes es van coreografiar sobre una melodia “Pour les espagnols”, que Lully 

també va utilitzar a Le carnaval masquerade. No hi ha informació sobre aquestes danses, 

coreografiades sobre una música que devia ser molt popular. La melodia de Lully, amb els 

seus dos temps en l’aire, ritmes sense puntejar, i manca d’empenta cap al segon temps, fa 

que sigui una sarabanda molt diferent a la de La Royalle. 

 

Les dues sarabandes per a dona (números 1 i 2) publicades per Feuillet els anys 1700 i 1704, 

són d’una dificultat tècnica moderada, i es podien haver ballat perfectament tant per un 

professional com per a una dama noble. La dansa de Feuillet per a home (núm. 3), també 

publicada el 1700, i la dansa de Favier sense data són més difícils. 

 

Tres de les danses utilitzen un pas especialment relacionat amb la sarabanda: el ballarí s’eleva 

en mitja punta en el primer temps, posa la punta del peu lliure sobre el terra i aguanta en 

aquesta posició durant el segon temps, cridant l’atenció per la falta de moviment. 

Les següents dues danses (5 i 6) són, tot i el títol de la número 5, ambdues loures o gigues 

lentes, un tipus de dansa sovint utilitzada per les entrées espanyoles. Dos unitats de passos es 

ballen en un compàs i la música continua a un ritme lent, el loure ha estat descrit com la 

dansa més majestuosa. La Sarabanda espagnole de Feuillet es va publicar el 1700 com un 

exemple per altres mestres de dansa, mentre que l’Spanish entrée de L’Abbé es va interpretar 

per un famós ballarí, M. Desnoyer.  

 

                                                                                                                                                                                   
609 Ibid., pàg. 25. 
610 A Bibliotèque National de France, F-Pn, MS fr.14884, pàg. 29. 
611 FEUILLET (1700): Recueil de Dances, Composées par M. Feuillet, Maître de Dance. Paris, pàg. 29. 
612 ROUSSEAU, F. (1698): A new collection of Dances. Londres; n.d., pàg 72. 
613 A la Bibliotèque Nationale de France, F-Po, MS Rés.817, pàg.27. 
614 A la Bibliotèque Nationale de France, F-Pn, MS fr.14884, pàg. 13. 
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La Sarabande pour femme de Feuillet representa una de les primeres coreografies publicades 

(1700), però no necessàriament la primera dansa. És d’una dificultat tècnica moderada, i 

podia haver estat ballada tant per una dona noble o per una ballarina professional. 

La forma original de la coreografia és molt simètrica. Els passos es presenten en una secció 

de quatre, o vuit, compassos, que després es torna a repetir, començant amb la cama 

contrària, de manera que la segona vegada es crea un efecte de mirall del pas. Els 16 últims 

compassos estan organitzats en dues seccions de vuit compassos cada una, en els que hi ha 

alguna repetició i al·lusió dels passos del principi de la coreografia. 

La figura inicial d’aquesta coreografia de sarabande consisteix en dos pas pointé (compassos 1 

i 2), un pas de bourré (compàs 3) i un temps de courante (compàs 4). En aquest context de 

mètrica triple, el pas de bourée es mou a temps de corxera. 

Un dels passos de la sarabanda, el pas pointé, desplaça els accents forts en els temps 1 i 2. 

L’elevació sobre una cama es fa en el temps 1, el punteig del dit gros del peu sobre el temps 

2, i es sosté el tercer temps. Aquesta aturada en el moviment cada dos temps contribueix al 

drama de la sarabanda a través del contrast amb passos que utilitzen més moviment. Per 

tant, el ritme dels passos per aquesta figura inicial és: 

 

La música original per a aquesta coreografia consisteix gairebé en la seva totalitat de 

corxeres, fet que no ressalta  la qualitat suspesa dels temps dos i tres del pas pointé. Tot i que 

no hi ha cap pas característic de la sarabande, que sigui anàleg al temps de courante per a la 

courante, aquest pas pointé està especialment associat a la sarabande. 

Les coreografies de sarabande quasi sempre comencen sobre el temps, si hi ha una anacrusi 

és el temps de fer un profund plié preparatori del primer moviment de la dansa. Com que la 

sarabanda utilitza un pas composé per cada compàs, les frases de la dansa tendeixen a moure’s 

en grups de quatre (dos i dos), notes lentes i corxeres puntejades, més que dotze pulsacions 

de semicorxeres. Recordar aquest concepte, ajudarà al músic a acompanyar una qualitat del 

moviment més forta en la interpretació. 
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Les qualitats expressives de la música per a sarabanda massa sovint confereien en 

interpretacions actuals a través de rubatos, acceleracions al llarg de la frase i ritardandos al 

final de la mateixa, o el inapropiat abandonament del continuïtat i gravetat de la pulsació en 

favor de la manipulació interpretativa del material musical. El coneixement de la dansa 

informa al músic que la pulsació, el punt d’arribada del temps del compàs en una frase, no 

ha de canviar. La força és part de l’estètica, part de l’expressivitat de la sarabande, i es 

preserva a través d’un tempo que no oscil·li. La manipulació del tempo entre els primers 

temps de cada compàs, com la prolongació del temps 2 i acceleració del temps 3, o la 

manipulació de la velocitat de la corda de les notes entre els temps de caiguda, constitueix 

un rubato poc adequat. 

Tot i que l’èmfasi del segon temps del compàs en la sarabanda és una idea popular en una 

interpretació musical moderna, no es veu recolzada per a la majoria de passos de la 

coreografia.  El pas pointé emfatitza el segon temps del compàs, però en cap cas és un pas 

amb pes, per tant, no hi ha d’haver tensió en aquest segon temps. 

 

A continuació, es detalla en la taula següent, una relació dels passos que apareixen en 

aquesta Sarabande pour femme. 

Sarabande pour femme615 

Compàs Passos 

 Pàgina 1 - Frase 1 (A) 

1 Pas pointé amb el peu dret 

2 Pas enrere amb el peu dret i pas pointé darrera amb l’esquerre 

3 Pas de bourrée 

4 Pas grave o temps de courante 

5 Pas pointé amb el peu esquerre 

6 Pas enrere amb el peu esquerre i pas pointé darrera amb el dret 

7 Pas de bourrée 

8 Pas grave o temps de courante 

9 Contretemps à côté (esquerre) 

10 Contretemps en tournant (mitja volta) 

11 Pas de bourrée avec rond de jambe et pied en l’air 

                                                             
615 FEUILLET (1709): Recueil de danses composées par Mr. Feuillet. Paris: Chez l’Auteur, pàgs. 21-24. 
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12 Pas de bourrée emboité acabat a la segona posició 

13 Contretemps à côté (dreta) 

14 Contretemps en tournant (mitja volta) 

15 Pas de bourrée avec rond de jambe et pied en l’air 

16 Pas de bourrée emboité 

Pàgina 2 - Frase 2 (B) 

1 Pas de bourrée en présence 

2 Pas de bourrée en présence 

3 Saut à cloche pied cap enrere, pas enrere, pas enrere sauté 

4 Pas de bourrée à côté, cap a l’esquerre 

5 Pas de bourrée en tournant, acabat en primera posició 

6 Pas grave o temps de courante cap endavant 

7 Contretemps cap endavant 

8 Pas de bourrée emboité 

9 Pas de bourrée en présence 

10 Pas de bourrée en présence 

11 Saut à cloche pied cap enrere, pas enrere, pas enrere sauté 

12 Pas de bourrée à côté, cap a la dreta 

13 Pas de bourrée en tournant, acabat en primera posició 

14 Pas grave o temps de courante cap endavant 

15 Contretemps cap endavant 

16 Pas de bourrée emboité 

Pàgina 3 – Frase 1 (A) 

1 Contretemps en tournant (un quart de volta), sobre el peu esquerre 

2 Pas tourné (un quart de volta), pied en l’air 

3 Pirouette (mitja volta) 

4 Pas coupé en tournant (mitja volta)  

5 Contretemps en tournant (un quart de volta), sobre el peu dret 

6 Pas tourné (un quart de volta), pied en l’air 

7 Pirouette (mitja volta) 

8 Pas coupé en tournant (mitja volta) 

9 Pas coupé à deux mouvements à còté, cap a la dreta 

10 Pas coupé à deux mouvements à còté, cap a la dreta 

11 Pas coupé à deux mouvements à còté, cap a la dreta 
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12 Pas de bourrée emboité 

13 Pas coupé à deux mouvements à còté, cap a l’esquerre 

14 Pas coupé à deux mouvements à còté, cap a l’esquerre 

15 Pas coupé à deux mouvements à còté, cap a l’esquerre 

16 Pas de bourrée emboité 

Pàgina 4 – Frase 2 (B) 

1 Pas de bourré vite à côté, cap a l’esquerre 

2 Pas à côté, pas sauté à côté, cap a l’esquerre 

3 Pas de bourré vite à côté, cap a l’esquerre 

4 Pas de bourrée tournée (un quart de volta) 

5 Pas de bourré vite à côté tournée (un quart de volta), cap a la dreta 

6 Pas de bourrée tournée (un quart de volta) 

7 Pas de bourré vite à côté tournée (un quart de volta), cap a la dreta 

8 Pas de bourrée à côté (cap a l’esquerre) 

9 Contretemps pointé 

10 Contretemps ouvert, acabat a la segona 

11 Pointé en avant, pointé en arrière (peu dret), saut avec jambe en l’air devant 

12 Pas assemblé 

13 Pas de bourrée en arrière 

14 Pas de bourrée en arrière 

15 Saut (peu esquerre), pas de sissonne en arrière 

16 Pas de bourrée en arrière 
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CONCLUSIONS 
 

La dansa va influir en la composició i la interpretació de la música barroca durant el segle 

XVII i XVIII. Els escriptors contemporanis com Georg Muffat o Johann Phillip 

Kirnberger reconeixien això, i parlaven de la necessitat de ser conscient d’aquesta relació. 

En aquell moment no es podia concebre un músic que no conegués la dansa que estava 

tocant o que no fos ballarí ell mateix. Música i dansa eren indivisibles. La integració de la 

dansa en els estudis musicals era considerda essencial per a una complerta formació dels 

músics, com en són exemples els casos de Jean-Baptiste Lully, Marin Marais o André 

Campra. 

La dansa de cort esdevindrà la base del ballet tal i com es coneix actualment. La seva 

codificació i la seva concreció en l’escriptura Beauchamps-Feuillet va servir com a punt de 

partida per a un desenvolupament futur, i el ballet va esdevenir una institució. El ballet 

clàssic, encara avui, reté l’elegància i la qualitat reial tan simptomàtica de la dansa de cort de 

Lluís XIV, i els termes en el ballet romanen, en l’actualitat, en francès. Es pot dir que el 

ballet deu el seu desenvolupament al principi donat per Lluís XIV. Hem vist que la dansa 

era un aspecte important en la vida formal a les corts de Lluís XIV i XV; aquells que 

ballaven s’ho prenien molt seriosament i practicaven de manera molt assídua.  

Actualment, la interpretació històricament informada ha fet passos molt importants en la 

recuperació dels elements estètics, retòrics i de pràctica musical que formaven part del 

horitzó del músic de l’època.  Potser el caràcter efímer de la dansa, en contraposició amb 

altres arts de resultats més tangibles i perdurables, ha contribuït a aquest oblit. La dansa 

francesa perdura en un tipus de fonts molt codificades i de difícil lectura actualment, que 

exigeixen un estudi molt específic fora de l’abast de molts intèrprets. Malgrat tot, és evident 

que qualsevol intent de reconstrucció de músiques del passat, que avui fem sota el que 

anomenem “música antiga”, ha de passar per la consideració de la dansa com un dels 

elements conductors cap a una interpretació que pugui considerar-se històricament 

fonamentada. 
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Aquest treball ha volgut facilitar l’apropament a les fonts històriques que parlen de la dansa 

francesa del grand siècle i oferir vies d’interpretació del repertori d’aquesta època. Sovint, 

quan s’explora un territori nou apareixen més preguntes que respostes. Encara hi ha molt 

per fer sobre la belle danse. El material conegut posa moltes preguntes pels estudiosos de la 

dansa en qüestions de reconstrucció, i pels músics que han d’aprendre com integrar el 

coneixement de la dansa barroca amb les seves idees sobre la interpretació. 

Igual que amb els gèneres musicals d’aquest període, cadascuna de les danses estudiades 

(allemande, courant, sarabande, minuet i gigues), no es poden incloure en una sola entitat 

que representa els 150 anys (ca. 1620-1770) en els que es basa l’estudi.  Totes aquestes 

danses van canviar al llarg dels anys, de la mateixa manera que feia la cultura, i també tenien 

identitats geogràfiques diferents. Per exemple, la qualitat del moviment, tempo i accents 

rítmics en una sarabanda anglesa dels voltants del 1670 eren diferents d’una sarabande 

francesa de 1730. Per tant, és arriscat aplicar el coneixement d’una coreografia d’un temps 

en particular a tot un gènere musical de manera universal. 

Tot i que sempre és millor conèixer una mica, que res en absolut sobre un camp d’estudi, la 

dita popular “una mica de coneixement por ser perillós (a little knowledge can be a 

dangerous thing)” és molt apropiada aquí. El material que es presenta en aquest estudi 

representa només una introducció per a l’estudi de la dansa barroca pels músics. A menys 

que els músics continuïn aprenent sobre dansa, corren el risc d’aplicar coneixements 

incomplerts en la interpretació musical, en comptes de basar-se en l’experiència de la dansa 

i la seva cadence. Com s’ha dit abans, la pràctica de la dansa i la música han d’anar plegades. 

La recerca de les relacions entre la dansa i la música barroques encara és un camp 

emergent. A mida que les coreografies estan més a l’abast, van donant lloc a nous estudis 

que enriqueixen el coneixement de cadascuna de les danses en particular. L’augment de 

l’interès per la dansa barroca entre els músics ajudarà a crear espais per a que ballarins i 

músics col·laborin. No només l’intercanvi de coneixement serà profitós per ambdós, sinó 

que també tindran l’oportunitat de beneficiar-se dels punts de vista de l’altre. Els músics 

haurien de considerar la importància de l’aprenentatge de la dansa com a eina per enriquir 

les seves interpretacions en aquest repertori. Gairebé tothom que ha après a ballar el 

menuet, o provar de fer els passos del menuet, ha canviat la seva concepció de totes les 

peces amb aquest títol. És cert que, com hem vist, la tècnica és difícil, probablement 

comparable a aprendre a tocar un instrument musical (normalment es necessiten com a 

mínim dos anys de pràctica diària per ser capaços de interpretar una composició fàcil de 
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manera correcta). A més, les fonts d’informació que sobreviuen no cobreixen tots els 

aspectes que voldríem, ja que les diferències en la interpretació sempre estaran presents 

entre els estudiosos i investigadors actuals de la dansa barroca. Finalment, no tots els 

escriptors sobre dansa importants del segle XVIII han estat examinats en detall, i 

comparativament, poques de les aproximadament 350 coreografies existents s’han 

interpretat de manera competent o per la gent preparada per poder fer-ho, per tant, encara 

hi ha molt camí per fer en el camp de la investigació de la dansa francesa. 

Per acabar, voldria animar a tots els intèrprets de música del segles XVII i XVIII a obtenir 

instrucció sobre dansa francesa en la manera que això sigui possible. Durant l’estiu de 1974 

es va fer un curs intensiu de dues setmanes a la universitat de Stanford amb Wendy Hilton, 

al que hi van assistir uns 30 músics i ballarins.  Dels 13 (de 19) músics que van respondre a 

un qüestionari dos mesos després, tots menys un havien sentit que havien aprofitat molt la 

instrucció sobre dansa i que havia influït en la seva interpretació de la música barroca de 

moltes maneres. Encara que poguessin pensar que podien haver après tots aquests aspectes 

sense ballar ells mateixos, la meitat d’ells van afirmar que no, i la resta van contestar que 

potser, si es pogués observar un ballarí barroc competent durant molt de temps. Això obre 

una nova possibilitat pels músics, treballar estretament amb un ballarí barroc competent. 

És important recordar que la dansa, com una forma d’expressió corporal, com un símbol 

d’ordre social, i com un art de l’aparença, reflectia l’esprit i el milieu d’una època.   
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ANNEX: 

CONTINGUT DEL DVD 

 Les posicions dels peus 

 Els pas 

 Els tres estadis del pas 

 Passos i compassos 

 Passos simples 

o Pas marché sur la pointe du pied 

o Pas glissé 

o Demi-coupé 

o Jetté  

 Passos compostos o unitats de passos 

o Unitats de passos que comencen amb un Demi-Coupé 

 Coupé 

 Coupé à deux mouvements 

 Fleuret o pas de Bourrée 

 Pas de Menuet 

 Balancé 

o Unitats de passos que s’anomenen Temps 

 Temps 

 Pas grave o temps de courante 

 Pirouette 

 Cabriole 

o Unitats de passos que comencen amb un Contre-temps 

 Contre-temps de gavotte 

 Pas de rigaudon 

 Contre-temps de Menuet 

o Unitats de passos composades principalment de salts 

 Pas assemblé 

 Entre-chat i Demy entre-chat 
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 Pas de Sissonne 

 Chassé 

 Chassé posé 

o Unitats de passos amb un element de pèrdua d’equilibri 

 Tombé 

 Pas de Gaillarde 

 Passos específics de danses concretes 

o Menuet 

o Bourrée 

o Temps de courante  

o Gavotte 

 Els estadis del braç 

o Poignet 

o Coude 

o Élevation 

o Oppositon 

 Figures en l’espai 

o Axial 

o Falsa simetria 

o Mirall 

o Font 

o Rodona 

 Reconstrucció d’un menuet segons Pierre Rameau 

 Sarabande pour femme, de Pécour (1704) 

 Crèdits 
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