
 

 

 

 

                                                                            “ANOTHER DREAM” 
        Le Concours Catalan Country Style - 2012 

 
                                                                                Temps: 80  Parets: 2 Restats:1  Ponts:3   
                                                                                Autor/a: The Dreamers: Mari & Montse & Cati & Jaume 
                                                                                Font: Jaume Sáez ( jaumesaez@telefonica.net )  
                                                                                Musica iniciació: Holly Williams - Let Her Go 
                                                                                Música del ball: Holly Williams - A Love I Think Will Last   
 
                                                            
 
 
Seqüències: A A PONT+A A (Fins el temps 64) PONT+A A (Fins el temps 16) PONT+A. 
 
 
Descripció dels Passos:    
 
 
1-8 SWIVELS, SCUFF, VOLTA MILITAR  
1-4 Amb l’esquerra obrin punta, talo, punta, scuff 
5-8 Peu dret davant ½ volta, Peu dret davant ½ volta,  
 
9-16 TALONS, PUNTA, TALÓ, HITCH, STOMP, SWIVETS 
1-2 (Saltant) Marquem taló dret davant, taló esquerra davant. 
3-4 (Saltant) Marquem punta dreta darrera, Taló esquerra davant. 
5-6 Hitch cama dreta, stomp peu dret.  
7-8 Amb el pes al taló dret i a la punta esquerra girar els peus a la dreta, tornar al lloc.  
 
17-24 TALÓ HOOK, PAS HOOK, PAS HOOK, PAS HOLD.  
1-2 Marquem taló esquerra davant, hook amb l’esquerra per davant cama dreta 
3-4 Pas amb l’esquerra, hook amb la  dreta per darrera l’esquerra. 
5-6 Baixem dreta marquem hook amb l’esquerra davant la dreta.  
7-8 Baixem cama esquerra, hold.  
SECT 
25-32 KICK, PUNTA ½ VOLTA, TALÓ HOOK, BASIC. 
1-2 Petada davant cama dreta, marquen punta dreta darrera, ½ volta dreta.  
3-4 Marquem taló dret davant, hook dreta davant cama esquera.  
5-8 Basic a la dreta, marquen punta en el 4ar temps 
 
33-40 BASIC AMB VOLTA, HOOK PUNTA ¼, TALÓ HOOK.  
1-4 Basic amb volta a l’esquerra. 
5-6 Hook amb la dreta per davant de l’esquera, punta dreta girant ¼ a la dreta.  
7-8 Marquem taló dret davant, hook amb la dreta per davant de l’esquera.  
 
41-48 PAS HOLD , ROCK STEP , PUNTA ¼ , PUNTA ½.  
1-2 Pas amb la dreta, hold. 
3-4 Rock Step esquerra.  
5-6 Marquem punta esquerra girant ¼ de volta a l’esquerra. 
7-8 Punta dreta girant  ½ volta a l’esquerra.  
SECT-7 
49-56 CHASSE, ROCK STEP, PUNTA ½ VOLTA, PUNTA ½ VOLTA.  
1-4 Chasse esquerra, rock step amb la dreta enrere.  
5-6 Marquem punta dreta davant  girant ½ volta a l’esquerra.  
7-8 Marquem punta esquerra darrera girant  ½  volta a l’esquerra.  
SECT-8  



 

 

 

 

57-64 PAS ½ PAS HOLD, PUNTA ½ VOLTA, PUNTA ½ VOLTA.  
1-4 Pas amb  la dreta davant girant ½ a l’esquera, pas davant amb la dreta, hold.  
5-6 Marquen punta esquerra davant girant ½  volta a la dreta. 
7-8 Marquem punta esquera darrera girant ½ volta a la dreta.  
SECT-9 
65-72 BASIC AMB UN ¼, PAS ¾, STOMP, PAS, SCUFF. 
1-4 Basic a l’esquerra girant ¼ de volta a l’esquera en el 4r temps  
5-6 Pas amb la dreta girant ¾ a l’esquerra, stomp amb l’esquerra costat peu dret.  
7-8 Pas a l’esquerra amb esquerra, scuff amb la dreta. 
 
73-80 VAUDEVILLES, STOMP. 
1-4 Creuem peu dret per davant de l’esquerra, obrim peu esquerre a l’esquerra i marquem taló dret      
      davant, tornem peu dret a lloc 
5-8 Creuem peu esquerra per davant de la dreta, obrim peu dret a la dreta i marquem taló esquerra      
      davant, stomp esquera costat dreta.  

 
Pont:16 temps.  
PARTIE – BT-1  
1-8 JAZZ BOX DRETA ESQUERRA, STOMPS. 
1-6 Saltant Jazz Box amb la dreta, Jazz Box amb l’esquerra. 
7-8 Stomps dreta, esquerra. 
T-2 
9-16 VOLTA MILITAR, TALÓ, KICK, STOMP.  
1-2 Pas dret davant ½ volta a l’esquerra, 
3-4 Pas dret davant ½ volta a l’esquerra. 
5-6 Marquem taló dret davant, tornem a lloc. 
7-8 Petada amb la cama esquerra, stomp esquerra costat del peu dret.  
 

 

Seqüències: 
 
1ª Paret A: 80 Temps  
2ª Paret A: 80Temps  
3ª Paret: 16 Temps del pont +80 Temps paret A. 
4ª Paret A: 64 Temps (Restart). 
5ª Paret: 16 temps del pont +80Temps paret A 
6º Paret A:16 Temps (En aqueta paret coincidint amb la aturada de la musica, marcarem punta     
    dreta enrere i  farem ½ volta a la dreta, per quedar a la paret inicial).   
7º Paret :16 temps del pont +80Temps paret A 
 
 

 Moltes Gràcies a tots els que el balleu.   
 

 


