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ELS BALLS DE SALÓ 

 

1. ASPECTES GENERALS DELS BALLS DE SALÓ 

Els balls de saló es poden definir com les danses que un grup de persones ballen en parella, 

en una sala, o també en espais oberts, amb ocasió d’un esdeveniment social o festa. El ball 

és un enllaç de moviments apresos, al compàs d’una música, que acaben formant una 

coreografia de la modalitat que es balla.  

A part dels passos i les figures que s’executen, els balladors han de mantenir una postura del 

cos i una posició respecte de la parella que facilitin els canvis de passos i les figures, i que 

unifiquin la parella, com si fos una sola peça, per coordinar-ne les evolucions. 

En general, la posició i la postura més bàsiques de la major part dels balls de saló han de 

seguir aquestes regles mínimes: 

 Amb el cap aixecat i l’esquena recta. 

 Normalment la mà esquerra del noi agafa la mà dreta de la noia, amb el braç a l’altura 

de l’espatlla, més o menys estirat segons el ball. El braç dret agafa la noia per l’esquena, una 

mica per sota l’espatlla i l’acompanya o la deixa anar, segons les seves evolucions. Els 

braços drets i esquerre han d’estar en línia (els 

colzes a la mateixa altura), una mica separats del 

cos i amb les espatlles relaxades. 

 La mà dreta de la noia agafa la mà 

esquerre del noi, i el braç esquerre descansa 

sobre el braç dret de la seva parella, sense 

deixar caure ni fer pressió cap avall. 

 La distància entre els balladors depèn de la 

modalitat de ball. 

 

A més de la postura bàsica, en alguns balls, segons la modalitat, hi trobem diferents 

posicions dels components de la parella: de costat, de cara, interposada i oberta, en les 

quals els braços i els peus també es col·loquen diferent 
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Cada modalitat de ball té un pas bàsic, que és el que se seguirà durant tot el ball; segons la 

figura, però, pot variar o modificar-se. Els passos han de fer-se al ritme de la música, 

coincidint amb els temps del compàs musical. 

No tots els balls de saló són iguals ja que tenen temps diferents que responen a compassos 

també diferents. Normalment les modalitats musicals que serveixen per ballar en parella 

utilitzen compassos 2/4 (pasdoble o tango), ¾ (vals vienès i anglès) i 4/4 (rumba o rock). 

 

2. QUALITATS DELS BALLS DE SALÓ 

 Ens ajuda a percebre els ritmes, a diferenciar-los i a conèixer els diferents tipus de 

música. 

 L’aprenentatge és senzill, progressiu i es pot adaptar a cada persona. 

 És una activitat física idònia per a tothom, a totes les edats, perquè no requereix, 

en principi, qualitats físiques especials. 

 La tècnica és un element important que marca l’estil de la dansa. Dominar la 

tècnica, permet adquirir seguretat en les evolucions i gaudir del ball. 

 El fet de ballar en parelles formades per persones de diferent sexe implica una 

comunicació compartida, a causa de la necessitat d’entendre’s amb l’altre i ballar 

coordinadament. 

 

3. COM ES COORDINA LA PARELLA 

- En la majoria de balls de saló, els passos del noi i els de la noia són oposats però 

simultanis, com un mirall. L’efecte visual és 

precisament de mirall. 

 

- El noi és normalment el qui porta la iniciativa en el 

ball, controla l’espai i s’anticipa al següent pas o 

figura. El noi, doncs, ha de tenir clar el canvi de pas 

que s’ha de fer per poder indicar-ho a la seva 

companya. El paper del noi en el ball pren el 

protagonisme en la fase de decisió de les evolucions. 
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- La noia, en canvi, té un paper més important en l’execució de les figures. Ha de saber 

deixar-se portar sense perdre el pas bàsic i entendre els missatges no verbals del 

company. 

 

- Quan es balla no s’ha de mirar mai els peus. 

La mirada és molt important, perquè els ulls 

són un mitjà de comunicació. Si no hi ha 

comunicació, es descoordinen els moviments 

i es perd la sensació virtual d’unitat, que és el 

que dona vistositat al ball. 

- Hi ha altres aspectes també molt importants 

perquè la coordinació de la parella sigui bona: 

l’harmonia del cos en el canvi de posicions, 

l’equilibri, el ritme... 

 

4. TIPUS DE BALLS 

Una de les classificacions que s’han fet dels balls de saló els divideix en tres categories, 

segons els tipus de música de cada modalitat de ball: música clàssica (balls clàssics), 

música hispanoamericana (balls espanyols i llatinoamericans) i música anglosaxona 

(balls anglosaxons o moderns). 

 

Balls clàssics Balls hispanoamericans Balls anglosaxons 

Vals vienès 

Vals anglès 

Polca 

Masurca 

Merengue 

Salsa 

Mambo 

Rumba 

Txa-txa-txa 

Pasdoble i Tango 

Rock 

Boogie woogie 
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5. ELS CONCURSOS 

Hi ha diferents concursos i competicions: 

o Concurs nacional (categoria amateur i professional) 

o Concurs internacional (categoria amateur i professional) 

o Campionats mundials 

 

Modalitats dels concursos 

BALLS ESTÀNDARD BALLS LLATINOAMERICANS 

Vals vienès 

Vals anglès 

Rock 

Tango 

Rumba 

Samba 

Txa-txa-txa 

Pasdoble 

 

     Valoració del ball 
 
   En totes les modalitats es valora: l’estil, la tècnica, el nombre i l’originalitat dels passos i les 

figures que es realitzen, la postura en el ball, el ritme, la continuïtat durant les evolucions, 

saber començar el ball en el temps musical adequat, donar-li l’expressivitat segons el tipus de 

ball i que el vestuari de la parella vagi en concordança amb la modalitat de ball i l’estètica en 

general. 

 

 


