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Per què parlarem de la 
sardana? 

 
 



 
L’any 2020 Sant 

Feliu de Guíxols és 
la capital de la 

sardana.  
Cada any es 

designa una ciutat 
o poble, que 

organitza activitats 
per donar a 

conèixer la sardana 
a persones de tot 

Catalunya. 
 Aplec	al	passeig,	anys	90.	

AMSFG.	Agrupació	Amics	de	la	Sardana		
(Autoria	desconeguda)	



Hi participen 
aficionats, però 
també aquells que 
en volen aprendre. 
És important que 
les sardanes 
agradin a la 
mainada i la 
joventut, perquè no 
es perdi la tradició. 

Colla	Petits	ganxons	al	port,	anys	90.	
AMSFG.	Col·lecció	Municipal	d’Imatges	(Autoria:	Xavier	

Colomer-Ribot)	



 
Sant Feliu de Guíxols té molta 
tradició en el món sardanístic, ja 
que molts autors importants de 
sardanes eren guixolencs. El 
més conegut és Juli Garreta. 
 

Retrat	del	compositor	guixolenc	Juli	Garreta.	
AMSFG.	Col·lecció	Yolanda	Albertí	(Autoria:	Ricard	
Mur)	
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1.-  Què és la sardana? 
 
 



 
SARDANA f.  
Dansa catalana que ballen 
tants dansaires com es 
vulgui, agafats per les 
mans i formant una 
rodona. 

Sardanes	davant	de	la	Porta	Ferrada,	el	2	
d’agost	de	2005.	
AMSFG.	Agrupació	Amics	de	la	Sardana	
(Autoria	desconeguda)	



COBLA f. 
Les sardanes les toquen les cobles, que són petites 
orquestres que toquen en els balls populars i en les festes 
majors. 

Cobla	tocant,	abril	1966.	
AMSFG.	Fons	Pere	Rigau	
(Autoria:	Pere	Rigau)	



Ja hi ha notícies des del s. XVI, és a dir, de fa gairebé 500 
anys.  

Sardanes	a	la	
plaça	del	
Mercat,	cap	al	
1900.	
AMSFG.		
Col·lecció	
Municipal	
d’Imatges			
(Autoria	
desconeguda)	



	
Procedència:	Metropolitan	

Museum	(Nova	York).	
Col·lecció	Felix	M.	Warburg	

Al segle XVI es volien 
prohibir les sardanes 

perquè molta gent 
pensava que eren cosa de 

bruixes. 
En aquell moment 

pensaven que eren dones 
malvades i les 

imaginaven de la manera 
com les va dibuixar Hans 
Baldung en aquest gravat 

de l’any 1510. 



En	aquest	gravat	de	l’any	1497	Albrecht	
Dürer	representa	quatre	bruixes	en	cercle.	

Procedència:	National	Gallery	of	Art	
(Washington).	

Però la sardana existia 
des de feia molt. Des dels 

temps més antics s’han 
fet danses rituals en 
cercle. Es conserven 

encara en algunes 
cultures indígenes.  

Les bruixes, en realitat, 
eren dones sàvies que 

coneixien les herbes 
remeieres. Estaven molt 

vinculades a la terra i a la 
natura.  



Chicago dance crash, disponible a: 
https://urbangateways.org/program/breakin-hip-hop-history/	

 
 

Quins balls  
es fan 
actualment 
que siguin 
populars? 
 
Són tan antics 
com  
la sardana? 



 
 
 

2.-  Quan va néixer? 
 
 



Ho explica el llibre: 
Ayats, Jaume; Costal, 
Anna; Rabaseda, 
Joaquim 
(2009). Sardanes. 
Girona: Diputació de 
Girona; col·lecció 
Quaderns de la Revista 
de Girona, núm. 143 



Segurament aquestes 
sardanes del segle XVI 
eren diferents de les 
actuals.  
 
La sardana tal com la 
coneixem ara va néixer 
al s. XIX. Moltes 
vegades els nois la 
ballaven a la Festa 
Major per lluir davant 
les noies. 

Sardanes	al	passeig,	cap	al	1900.	
AMSFG.	Col·lecció	Espuña-	Ibáñez			

(Autoria	desconeguda)	



 
 
 
 
 

Al segle XIX les 
sardanes es van posar 

de moda a l’Empordà, el 
Rosselló i la Selva.  

 
Els qui van fer que la 

sardana sigui tal com la 
coneixem van ser: 

1  Andreu Toron 
2  Pep Ventura 

3  Miquel Pardàs 



 
 
 
 
 

1  Andreu Toron va inventar la tenora, que és l’instrument 
més característic de les sardanes 

 
 
 

Tenora,	1998	
AMSFG.	
Col·lecció	
Municipal	
d’Imatges	
(Autoria:	
Joaquim	Bigas)	



 
 
 
 
 

2  Pep Ventura (1817 – 1875) va ser el compositor i 
intèrpret més aplaudit de l’Empordà. Tenia la seva 
pròpia orquestra, que va ser molt famosa. Va incorporar 
molts instruments a la cobla. 

 
 
 

Retrat	de	Pep	Ventura	cap	al	1865.		Autoria:	Antoni	Masferrer.	Disponible	a:	
	

http://jaumenonell.blogspot.com/2017/02/la-foto-mes-desconeguda-de-pep-ventura.html	



 
 
 
 
 

3  Miquel Pardàs va 
escriure el primer 

manual per aprendre 
a ballar sardanes 

 
 
 
 
 Disponible	a:	

http://jaumenonell.blogspot.com/
2016/03/miquel-pardas-els-primers-

metodes-de.html	
	
	



 
 
 
 
 

A principis del segle XX la 
sardana va esdevenir un 

símbol per al catalanisme i 
es va posar de moda  

a tot Catalunya. 
Va ser idealitzada com a 

dansa harmònica, de 
germanor i igualtat, oberta 

a la participació. 
 
 
 
 

Postal	amb	dibuix	d’unes	mans	agafades	per	
fer	una	sardana	

AMSFG.	Col·lecció	Carme	Arxer	(	
Autoria	desconeguda)	

	



 
 

3.-  Qui és Juli Garreta ? 



 
 
  
 
 
 
 

Juli Garreta Arboix 
Sant Feliu de Guíxols,  
1875 – 1925 
Era músic i rellotger d’ofici, 
com el seu pare Esteve. Era un 
bon intèrpret, que, amb 9 anys, 
ja tocava el violí amb l’orquestra 
del seu pare. 
 
Per saber-ne més: 
http://arxiumunicipal.guixols.cat/juli-
garreta-arboix.html 

Retrat	de	Juli	Garreta	
AMSFG.	Col·lecció	Josep	Girona	(Autor:	
desconegut)	
	



 
 
  
 
 
 
 

Juli Garreta va 
escriure més de 

dues-centes obres 
(per a cobla, cambra, 
conjunt, simfòniques 

i vocals). 
 

Per exemple la 
sardana “Juny”, que 

és himne oficial de 
Sant Feliu de Guíxols 

des de l’any 2010. 
 
 
 
 

Segadors	a	la	Vall	d’Aro	l’any	1932.	
AMSFG	Fons	Pere	Rigau	Roch	(Autor:	Pere	Rigau)	

Vegeu:	
http: 

arxiumunicipal.guixols.cat/juny-sa.html 
https://www.youtube.com/watch?v=sfaJ6BMdFCY 



 
 
 
 
 
 

4.-  La sardana a Sant   Feliu de 
Guíxols. 

 
 



 
 
  
 
 
 
 

Sant Feliu de Guíxols  ha vist néixer diverses generacions 
de músics. Com Josep Roig (Sant Feliu de Guíxols, 1869 - 
ca 1940) i el seu fill Arseni Roig (Sant Feliu de Guíxols, 
1900-1972), que també treballaren com a tapers. 

	
	

Orquestrina	Guíxols,	
1931.	D’esquerra	a	

dreta,	Arseni	i	Josep	
Roig,	Ramon	Pla,	Antoni	

Carbonell,	Francesc	
Loubat,	Josep	M.	Vilà	i		

Joan	Costa.		
AMSFG.	Col·lecció	
Espuña	-	Ibáñez			

(Autoria	desconeguda)	



 
 
  
 
 
 
 Un altre exemple són Agustí Figueras (Sant Feliu de 

Guíxols, 1867-1947) i Rafael Figueras (Sant Feliu de 
Guíxols, 1906 – 1989) que eren taper i sabater, 
respectivament. 

Retrat	dels	compositors	
Rafel	Figueras	i	Lluís	
Lloansí	al	Casino	dels	
Nois	als	anys	60.	
AMSFG.	Fons	Enric	
Figueras		
(Autoria	desconeguda)	



 
 
  
 
 
 
 

 
Un dels guixolencs més il·lustres de la història ha estat el 
mestre Juli Garreta  i els del seu cercle:  Josep M. Vilà 
Gandol ; Josep Gravalosa o Lluís Lloansí. 

Josep	Gravalosa	
recollint	el	premi	
Sant	Jordi	del	
Concurs	Barcino	de	
sardanes,	l’any	
1956.	
AMSFG.	Fons	Josep	
Gravalosa	(Autoria	
desconeguda)	



 
 
  
 
 
 
 

 
A l’Arxiu Municipal hi ha els fons personals d’aquests 
mestres compositors. 

Lluís	Lloansí	dirigint	
una	cobla	al	davant	
del	Casino	dels	Nois,	
als	anys	60	
AMSFG.	Fons	Lluís	
Lloansí		
(Autoria	
desconeguda)	



 
 
 
 
 
 

5.-  Els Viatges Blaus: 
Un exemple de la popularitat de 

les sardanes. 
 
 



 
 
  
 
 
 
 

 
Jaume Marill era un 
empresari guixolenc que 
s’establí a Barcelona. 
Va tenir la idea de llogar les 
naus de la Compañia 
Transmediterránea durant els 
caps de setmana per 
organitzar excursions 
marítimes a la Costa Brava. 

Per	saber-ne	més	consulteu	el	blog	de	
Javier	Ortega:	

http://jortegafigueiral.blogspot.com/
2014/12/viatges-blaus-els-primers-

creuers-la.html	
	



 
 
  
 
 
 
 

Jaume Marill va voler que els 
viatges fossin de turisme 
cultural. 
Solien anar vinculats a 
l’organització d’aplecs o 
festivals. Durant el trajecte, 
els passatgers gaudien de 
concerts de diferents cobles. 
 



 
 
  
 
 
 
 Quan arribaven a port, podien visitar la població on 
desembarcaven i descansar a la platja o bé podien agafar 
autobusos per visitar llocs interessants de la rodalia. Un 
dels llocs preferits era s’Agaró. 

Vaixell	J.	J.	Sister	
arribant	a	Sant	
Feliu	de	Guíxols	
amb	l’Orfeó	
Català,	el	dia	1	de	
juliol	de	1928.	
AMSFG.	Col·lecció	
Antoni	Vidal	Arxer	
(Autoria:	Ricard	
Mur)	



 
 
  
 
 
 
 

Els creuers van funcionar fins l’any 1933 que van fer el 
seu darrer viatge, el més llarg, fins a Roses. Quan van 
passar per l’Estartit, van fer la volta a les illes Medes. 

Sardanes	
organitzades	
amb	motiu	dels	
Viatges	Blaus,	
agost	de	1927.	
AMSFG.	
Col·lecció	
Municipal	
d’Imatges		
(Autoria	
desconeguda)	
	



 
 
 
 

6.-  John i Patricia Langdon-
Davies:  

Els anglesos que estimaven les sardanes. 
 



 
 
  
 
 
 
  
El matrimoni es va establir a Sant Feliu l’any 1952 per a 
regentar un petit hotel d’estiueig a Casa Rovira, al camí de 
Sant Amanç,  per a turistes britànics.  
 

John	i	Patricia	
Langdon	–	Davies	
al	passeig	del	Mar	
als	anys	50.	
AMSFG.	Fons	
John	i	Patricia	
Langdon	–	Davies	
(Autoria	
desconeguda)	
	



 
 
  
 
 
 
 

John Langdon-Davies, 
periodista i escriptor, ja 
havia estat a Sant Feliu 

abans d’esclatar la Guerra 
Civil, i li agradava molt 

Catalunya.  
En aquesta imatge es veu 
com escriu al seu despatx 

de Casa Rovira, a Sant 
Feliu de Guíxols.  



Langdon-Davies va escriure 
tres llibres sobre Catalunya: 
Dancing Catalans, Behind the 
Spanish Barricades (1936) i 
Gatherings from Catalonia 
(1953). El primer explica com 
són els catalans i la seva afició 
a les sardanes.  



 
 
  
 
 
 
 

Patricia també 
estimava Catalunya, 

va aprendre el català 
i va ser una gran 

aficionada a les 
sardanes, com el seu 

marit. 

Patricia	Langdon-Davies	ballant	sardanes	durant	el	
seu	90è	aniversari,	el	30	d’agost	de	2012.	
AMSFG.	Col·lecció	Municipal	d’Imatges		
(Autoria:	Dolors	Puig)	
	



Quan va ser gran, la 
Patricia va fer dos llibres 
autobiogràfics. A El gat, 
unes llavors i quinze 
llibres (2011), l'autora 
recordava els seus anys a 
la Costa Brava, quan hi 
havia viscut amb en John. 



A	la	pàgina	35	explica:	
	
<<Finalment,	en	John	em	va	convidar	a	casa	seva	
a	Holmwood,	on	havia	preparat	un	esplèndid	
dinar	de	perdius.	Quan	començava	a	preguntar-
me	què	hi	hauria	per	postres,	va	treure	un	
gramòfon	antiquat	[…]	,	li	va	donar	corda	i	va	
posar	una	sardana.	Amb	una	mica	d’alleujament,	
em	vaig	adonar	que	no	hi	hauria	postres,	ni	
seducció,	només	una	conferència	sobre	la	
sardana	i	Catalunya.	Mentre	m’ensenyava	els	
passos	va	parlar	de	“quan	hi	anem	a	viure”	[…]	
Sens	dubte,	un	mètode	únic	a	l’hora	de	fer	una	
proposta	de	matrimoni.	Encara	quan	sento	les	
primeres	notes	del	flabiol,	veig	en	John	amb	els	
braços	enlaire	movent	els	peus	de	banda	a	banda	
d’una	manera	misteriosa	i	amb	música	
misteriosa,	fent-me	una	demostració	dels	passos	
llargs	al	menjador.	En	John	estava	fascinat	per	tot	
el	que	estava	relacionat	amb	la	sardana:	la	seva	
història,	la	seva	importància	per	a	Catalunya	i,	en	
un	nivell	més	pràctic,	la	manera	de	ballar-la.>>	
	
	
	

Retrat	de	Patricia	Langdon	–	
Davies	a	la	casa	Rovira	als	anys	50.	

AMSFG.	Fons	John	i	Patricia	
Langdon	–	Davies	(Autoria	

desconeguda)	
	



 
 
 

 
7.-  La sardana i 

l’associacionisme. 
 



Les sardanes eren festives i populars. Eren una de les 
activitats que organitzaven les associacions com els 
casinos. A Sant Feliu de Guíxols hi ha la societat Casino la 
Constància o Casino dels Nois. 
 

Casino	dels	Nois	
abans	de	la	segona	
ampliació,	el	1928	
	
AMSFG.	Col·lecció	
Espuña-Ibáñez	
(editor:	Àngel	Toldrà	
Viazo)		



Per la Festa 
Major i per 

Carnaval tocaven 
sardanes al 

passeig i hi havia 
molta gent. 

Vista	de	la	terrassa	del	Casino	La	Constància,	plena	de	gent,	
durant	una	ballada	de	sardanes	al	passeig,	als	anys	20.	
AMSFG.	Fons	Francesc	Llorens	(Autoria:	Francesc	Llorens)	



Què més s’hi feia als 
casinos? 

 
Es feien tertúlies i es 
llegia el diari. Com es 
veu en aquest quadre 

de José Gutiérrez 
Solana. 



El Casino dels Nois tenia una biblioteca molt important. 
L’any 1930 tenia 2.552 llibres.  
 
 

Detall de la 
biblioteca del 
Casino dels 
Nois als anys 
90, quan estava 
en 
funcionament. 
AMSFG. 
Col·lecció 
Municipal 
d’Imatges  
(Autoria 
desconeguda) 



 
 
  
 
 
 
  
Actualment  hi ha l’Agrupació Amics de la Sardana de 
Sant Feliu de Guíxols. Va néixer l’any 1965 i des 
d’aleshores cada any ha organitzat ballades, concerts i 
aplecs. 

Presentació	del	llibret	
del	26è	aplec,	4	de	
març	de	2014.	
AMSFG.	Col·lecció	
Municipal	d’Imatges		
(Autoria:	Pere	
Carreras)	
	
	



 
 
  
 
 
 
 

	
 

Presentació	al	Teatre	
Auditori	Narcís	Masferrer	
del	disc	de	sardanes	
d’homenatge	a		Johna	
Langdon-Davies,	titulat	Un	
guixolenc	més.	Interpretat	
per	la	cobla	la	Principal	de	
la	Bisbal.	Amb	la	
participació	de	Patricia	i	els	
escriptors	Albert	Manent	i	
Matthew	Tree.	AMSFG.	
Fons	John	i	Patricia	
Langdon-	Davies		
(Autoria	desconeguda)	
	

L’Agrupació Amics de la Sardana de Sant Feliu de Guíxols 
també ha organitzat tota mena d’actes per difondre la 
sardana i recuperar la seva història. 



 
 
 

Fi 


