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23. El ball de la maniera
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23. EL BALL DE LA MANIERA
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És el ball de la maniera
pel davant i pel darrera,
es el ball de la maniera
pel darrera i pel davant.
Estira, estira, estira la cama
arronsa, arronsa, arronsa el peu.
En rotllana i agafats de les mans.
A: Volteu en sentit contrahorari. Camineu de costat creuant
el peu esquerra, una vegada per davant i l'altra per darrera del peu dret.
B: Seguiu el que diu el text: quan diu estira la cama, llenceu el peu dret cap enda
amb la punta del peu ben estirada. Quan diu arronsa el peu, flexioneu el genoll,
acostant el peu al cul.
La gràcia d'aquesta dansa és anar-ne modificant la velocitat.
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975:22/ Vi, 1977: 131

Creiem que la maniera pot ser la "meuniere" és a dir la molinera.
A les comarques del nord no és estrany trobar vocabulari afrancesat.
(Nero, 1975:76)
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