
PROGRAMACIÓ D’ACCÉS A SEGON CURS DE GRAU PROFESSIONAL 

Repertori a interpretar 
El repertori presentat per l’aspirant ha de constar de sis estudis/obres:

-3 estudis

-3 obres d’estils diferents

-Almenys una de les obres s’haurà de tocar de memòria


Tot el repertori s’haurà d’interpretar amb almenys dos bordons, segons la tonalitat i/o les 
indicacions de l’obra.

En el repertori tradicional, es posarà en valor l’ús de preludis i ornamentació

Part del repertori es pot tocar amb les formacions següents: mitja cobla, cobla de tres 
quartans o cobla de cornamuses.


ESTUDIS: 
- estudi 4 – el ball pla (F. Sans)

- estudi I ( F. Sans)

- estudi II ( F. Sans)


OBRES: 
- Ball pla (Alinyà) A Mitges. Quadern de repertori per a sac i tamborino ( F. Sans, compilador), 
nº 50

- Els Novençans ( Begues). A Mitges. Quadern de repertori per a sac i tamborino ( F. Sans, 
compilador), nº 56

- Canto Pastoril (R. Bonet, compilador)

- Ball Pla (Ribagorça). A Mitges. Quadern de repertori per a sac i tamborino ( F. Sans, 
compilador),      nº 81

-Jota de Muro (Mallorca)
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PROGRAMACIÓ D’ACCÉS A TERCER CURS DE GRAU 
PROFESSIONAL


Repertori a interpretar 
El repertori presentat per l’aspirant ha de constar de sis estudis/obres:

-3 estudis

-3 obres d’estils diferents

-Almenys una de les obres s’haurà de tocar de memòria


Tot el repertori s’haurà d’interpretar amb almenys dos bordons, segons la tonalitat i/o les 
indicacions de l’obra.

En el repertori tradicional, es posarà en valor l’ús de preludis i ornamentació.

Part del repertori es pot tocar amb les formacions següents: mitja cobla, cobla de tres 
quartans o cobla de cornamuses.


ESTUDIS: 
- Estudi 6 - Ballet ( F. Sans)

- Càntic I  ( F. Sans)

- Estudi III ( F. Sans)


OBRES: 
- Danses de Primavera ( Lluís M. Bosch i Daniel) Premi Ratafia Russet. Recull d’obres del 
concurs de  composició per a sac de gemecs. El Til·ler. Olot, 2002 
- Pericon ( del repertori de l ‘Estevet Sastre; adapt. F. Sans) 
- Ball del Banyut ( St. Pere de Torelló). A Mitges. Quadern de repertori per a sac i tamborino 
( F. Sans, compilador), nº 100 
- Els caçadors ( Ball de bastons del Canyet, Badalona) 
- Suite de les llibertats d’orgue de Vilanova ( adapt. F. Sans) 
- Jota de Veremar (Trad. Mallorca) 
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PROGRAMACIÓ D’ACCÉS A QUART CURS DE GRAU PROFESSIONAL


Repertori a interpretar 
El repertori presentat per l’aspirant ha de constar de sis estudis/obres:

-3 estudis

-3 obres d’estils diferents

-Almenys una de les obres s’haurà de tocar de memòria


Tot el repertori s’haurà d’interpretar amb almenys dos bordons, segons la tonalitat i/o les 
indicacions de l’obra.

En el repertori tradicional, es posarà en valor l’ús de preludis i ornamentació.

Part del repertori es pot tocar amb les formacions següents: mitja cobla, cobla de tres 
quartans o cobla de cornamuses.


ESTUDIS: 
- Variacions sobre els nans de Montblanc ( F. Sans) 
- Estudi IV ( F. Sans)

- Càntic III( F. Sans)


OBRES: 
- La processó dels gegants (Valls) 
- Ball de gitanes (Castellbisbal). A Mitges. Quadern de repertori per a sac i tamborino ( F. 
Sans, compilador), nº 82 
- Jota dels Llargos (trad. Mallorca)

- La Rifa dels Porcs ( C. Clavero). Premi Ratafia Russet. Recull d’obres del concurs de  
composició per a sac de gemecs. El Til·ler. Olot, 2002 
- Contradansa (Quadern de Contradanses i Minuets, OCPC) 
- Primera Jota d’Ester ( F. Sans) 
- Ball Pla (Pallars) 
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PROGRAMACIÓ D’ACCÉS A CINQUÈ CURS DE GRAU 
PROFESSIONAL


Repertori a interpretar 
El repertori presentat per l’aspirant ha de constar de sis estudis/obres:

-3 estudis

-3 obres d’estils diferents

-Almenys una de les obres s’haurà de tocar de memòria


Tot el repertori s’haurà d’interpretar amb almenys dos bordons, segons la tonalitat i/o les 
indicacions de l’obra.

En el repertori tradicional, es posarà en valor l’ús de preludis i ornamentació.

Part del repertori es pot tocar amb les formacions següents: mitja cobla, cobla de tres 
quartans o cobla de cornamuses.


ESTUDIS: 
- Estudi 5 - el contrapàs (F. Sans)

- Estudi VII ( F. Sans)

- Càntic IV ( F. Sans)


OBRES: 
- Jota Borsària (Jordi Vallverdú). Premi Ratafia Russet. Recull d’obres del concurs de  
composició per a sac de gemecs. El Til·ler. Olot, 2002 
- Preludi i contrapàs (Joan Moliné). Premi Ratafia Russet. Recull d’obres del concurs de  
composició per a sac de gemecs. El Til·ler. Olot, 2002 
- L’absenta (Francesc Sans) 
- Jota dels gegants (Valls) 
- Gigue I&II (J.C. Naudot) 
- Mateixa d’en Pep Poll (trad. Mallorca) 
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PROGRAMACIÓ D’ACCÉS A SISÈ CURS DE GRAU PROFESSIONAL


Repertori a interpretar 
El repertori presentat per l’aspirant ha de constar de sis estudis/obres:

-3 estudis

-3 obres d’estils diferents

-Almenys una de les obres s’haurà de tocar de memòria


Tot el repertori s’haurà d’interpretar amb almenys dos bordons, segons la tonalitat i/o les 
indicacions de l’obra.

En el repertori tradicional, es posarà en valor l’ús de preludis i ornamentació.

Part del repertori es pot tocar amb les formacions següents: mitja cobla, cobla de tres 
quartans o cobla de cornamuses.


ESTUDIS: 
- Estudi en dòric (Conrad Setó) 
- Impressió sobre el Patufet ( F. Sans) 
- Estudi en Fa menor ( F. Sans) 

OBRES: 
- Capablanca ( F. Sans) 
- Contrapàs ( llibertats d’orgue de Prats de Rei) 
- La Bola ( F. Sans) 
- Inhèrtzia ( R. Beltran Arellano). Premi Ratafia Russet. Recull d’obres del concurs de  
composició per a sac de gemecs. El Til·ler. Olot, 2002 
- Jnavarro (F. Sans) 
- El Cant de la Sibil·la (adaptació per a cornamusa de F. Sans) 
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