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SANT FELIU DE GUÍXOLS 
A RITME DE SARDANA 



En aquest PDF exposaré les línies generals a  
l’entorn  de la plàstica i la sardana a partir de les 
quals desenvoluparé les propostes adaptades als 
diferents nivells escolars. 
 
1.- El cercle com a símbol. 
2.- Ballar en cercle: la representació del moviment    

 i el ritme a través de la forma i el color.  
3.- Sardanes esculpides. 
4.- Pintar la música. 
5.- Propostes de treball. 



 
SARDANA f.  
Dansa catalana que ballen tants dansaires com es 
vulgui, agafats per les mans i formant una rodona. 
 
Aquesta és la definició de la sardana.  
 
Al ballar-se en cercle, permet que s’hi puguin 
afegir tantes persones com vulguin sense canviar 
de forma. El cercle es fa més gran o més petit 
però segueix sent un cercle.  Amb cap altra forma 
geomètrica això seria possible.  



1.- EL CERCLE COM A SÍMBOL 
 
El cercle és un símbol molt antic. Al Neolític 
apareix lligat al culte solar, representant el sol i 
la lluna. Els xamans se situaven al centre d’un 
cercle dibuixat a terra per invocar els esperits.  
 
Al ser la figura geomètrica perfecta, sense 
principi ni fi, representa, segons les cultures,  
l’Absolut, l’infinit, la il·luminació, Déu o la 
perfecció de l’home.  



Stonehenge.	Menhirs	circulars	a	Wiltshire,	Gran	Bretanya,	cap	al	5000	AC.	
S’hi	celebraven	rituals,	cerimònies	funeràries	i	també	era	un	observatori	astronòmic.	
Tots	els	seus	eixos	s’orienten	cap	el	solstici	d’estiu.	



Sant	Esteve	de	Sallent	

Sant	Adjutori,	Sant	Cugat	del	Vallés	

A Catalunya hi ha 
una dotzena 
d’esglésies 
romàniques 
rodones, fet curiós 
dins del romànic.  



El tapís de 
la Creació, 
per la seva 
forma 
circular, és 
únic en el 
seu 
gènere. 

Tapís	de	la	Creació.	Anònim.	Finals	s.	XI.	Museu	Capitular	
de	la	Catedral	de	Girona.	



Al Renaixement, 
l’home i no Déu 
passa a ser el centre 
de l’univers.  
 
Leonardo da Vinci 
(1452-1519), aplica 
al cos humà les 
idees sobre 
proporció de 
l’arquitecte romà 
Vitrubi, i l'emmarca 
dins d’un quadrat i 
d’un cercle. 



V.	Kandinsky	(1866-1944)	
Quadrats	amb	cercles	concèntrics.	1913	

A principis del 
segle XX, el 
pintor Vassily 
Kandisky, 
creador de 
l’art 
abstracte, va 
fer moltes 
pintures 
inspirades en 
el cercle. 



Per a Kandisky, 
el cercle, la més 
elemental de les 
formes, té un 
significat còsmic. 
És la síntesi de 
les més grans 
oposicions 
perquè combina 
allò concèntric 
amb allò 
excèntric en una 
mateixa forma i 
en equilibri. 

V.	Kandinsky	(1866-1944).	
Alguns	cercles.	1926	



V.	Kandinsky	
(1866-1944)	
Groc,	vermell,	
blau.	1929	

Kandinsky va ser el primer artista en concebre la pintura 
com una simfonia de formes i colors.  
El primer en preguntar-se a què sonaven els colors. En 
parlarem més endavant. 



2.- BALLAR EN CERCLE: LA REPRESENTACIÓ 
DEL MOVIMENT I EL RITME A TRAVÉS DE LA 
FORMA I EL COLOR 
 
A Catalunya, fa uns 500 anys que ballem 
sardanes, encara que la manera de ballar-les ha 
evolucionat en el temps.   
 
Però altres danses es ballen també en cercle i des 
de ben antic.  
 
Al llarg del temps, els pintors han creat diferents 
estratègies  per representar visualment el 
moviment. 



En aquest detall de La 
primavera,  Botticelli 
visualitza el moviment amb 
la posició dels braços a  
diferents alçades, que 
tracen una paràbola en 
sentit ascendent, també 
amb la posició dels peus i 
les ondulacions de la roba.  

Sandro	Botticelli	(1445-1510)	
La	primavera	(detall).	1492	

	



Pieter	Brueghel	
el	Vell	
(1525-1569).		
Ball	a	la	granja.	
1568	

Amb una doble diagonal en primer pla, la dels dos 
ballarins i la del músic i el seu instrument, Brueghel ens 
fa veure el moviment,  reforçat per la gestualitat dels 
personatges en segon pla. El contrapunt de vermells i 
blancs ens transmeten el ritme alegre de la música. 



William	Gale	
(1823-2909)	
El	ball	de	les	
nimfes.	1855	

En aquesta pintura, Gale compon un remolí de cossos, 
dins del qual cada cos reacciona individualment, creant 
així un moviment dins del moviment, al qual hi suma el 
moviment de l’embolcallat sinuós dels vels i els arbres 
moguts pel vent. 



Henri	Matisse	
(1869-1954)	
La	dansa.	1910	
	

Matisse representa “la” dansa com un ball en cercle. Un 
cercle que esdevé una el·lipsi ascendent. Utilitza colors 
plans per eliminar la perspectiva i distorsiona l’anatomia 
dels cossos per emfatitzar el moviment. 3 colors i 5 
cossos. Nombres senars i per tant dinàmics. 



Henri	Matisse	
(1869-1954)	

La		música.	1910	
	

Amb la mateixa simplicitat de formes i colors també va 
representar “la” música. Dos músics toquen i tres 
escolten o canten. Són 5, com en la pintura anterior. Tal 
com estan col·locats, semblen notes en un pentagrama. 



Pablo	Picasso	
(1881-1973)	
Els	tres	ballarins.	
1925		
	

Picasso, inspirant-se en 
l’escultura primitiva, 
visualitza l’èxtasi dels 3 
ballarins simplificant i 
deformant l’anatomia i 
anul·lant la perspectiva. 
Recrea el ritme de la 
música a través dels 
contrastos de colors 
freds, càlids i neutres. 



Dos dibuixos d’una sardana, que Picasso associa amb el 
símbol de la pau. Fets amb un traç simple i expressiu, el 
dibuix de la dreta, acolorit de vermell i groc, és més 
dinàmic que el de l’esquerra. 



En aquesta 
litografia en 
blanc i negre, 
Picasso mostra 
la joia pura del 
moviment amb  
traços enèrgics 
que  
distorsionen, 
una vegada més, 
l’anatomia. 



En aquesta aquarel·la, Dalí retorna a l’origen de la 
sardana, relacionada, segons alguns documents, amb la 
bruixeria. Una sardana nocturna, arrauxada, pintada en 
colors freds, els cossos nus de les bruixes brillen amb 
llum pròpia com els estels en la nit.  

Salvador	Dalí	
(1904-1989)	
La	sardana	de	les	
bruixes.	C.1920		
	



En aquesta obra 
estereoscòpica, és a dir, 
que amb un dispositiu 
especial es pot veure en 
tres dimensions, Dalí, tan 
original ell, pinta una 
sardana pentagonal. 
Simbòlicament el 
pentàgon, com l’estrella 
de 5 puntes, representa la 
interrelació del ser humà 
amb l’univers.  Per poder 
apreciar el moviment dels 
dansaires, hauríem de 
veure l’obra a través de 
l’aparell especial. 

Salvador	Dalí	(1904-1989)	
Sardana	pentagonal.	C.1979		
	



Antoni	Tàpies	(1923-2012)	
Sardana-Cercle	de	peus.	1972	

Tàpies ajunta l’element matèric i concret de la sardana 
(les empremtes, el nom de cada dansaire), amb l’element 
abstracta i simbòlic (el cercle i els números amb què es 
compta i reparteix la sardana). Materialitza el moviment  
amb les ratlletes del cercle, amb el grau de pressió de les 
empremtes dels peus i la manera ràpida i desordenada 
d’escriure els números.  

Antoni	Tàpies	(1923-2012)	
La	Sardana.	1972	



Francesc	Català-Roca	(1922-1998)	
	Sardana	en	el	parc	de	la	Ciutadella.	1955	

Com a 
contrapunt al 
cercle terrestre 
de Tàpies, 
aquesta 
fotografia aèrea 
de Català-Roca 
que congela el 
moviment en un 
instant.  



Molts altres pintors no tan 
coneguts han representat 
la sardana, posant l’accent 
en l’entorn  i l’aspecte 
festiu que la rodeja. 

Xavier	Nogués	
(1873-1941)	
La	sardana.	1939	

Rafael	Durancamps	
(1891-1979)	

	Sardanes	a	Cadaqués.	
1945	



Olga	Sacharoff	(1889-1967)	
Sardana.	

Olga Sacharoff, 
pintora nascuda a 
Geòrgia però 
establerta a 
Barcelona a partir del 
1916, va participar 
activament en els 
moviments 
avantguardistes de 
l’època. En aquesta 
pintura feta entre els 
anys 40 i 50, podem 
apreciar la influència 
del noucentisme en la 
seva pintura. 



Alain	Vilacèque		
Colliure	en	fêtes.	2009	

Juan	Blancafort	
Bailando	la	Sardana	en	un	pueblo	catalán.	

1978			

Dues pintures d’estil naïf. 



Jaume	Carbonell	
Festa	Major.	2001	

Una aquarel·la d’un aplec a 
Sant Feliu i una pintura 
d’una Festa Major de 
colors vius i alegres. 

Ramón	Motjé	
Aplec	de	Sant	Feliu	de	Guíxols.	1999	



3.- SARDANES ESCULPIDES 
 
A Catalunya, en els espais públics de molts 
pobles i ciutats, hi podem veure monuments  
escultòrics dedicats a la sardana, d’estils molt 
variats. 
 
També podem trobar escultures artesanals en 
petit format fetes amb materials molt diversos. 



Inauguració	del	monument	a	
Juli	Garreta,	l’agost	del	1932.		

Hi	assistiren	el	president	
Francesc		Macià,	el	conseller	
de	Cultura	Ventura	Gasol	i	

Josep	Irla.	

Monument	a	Juli	Garreta.	
Obra	de		Enric	Monjo	i	García.	
Sant	Feliu	de	Guíxols.		



Monument	a	la	sardana.		
Marcel	Martí,	1988.	
La	Bisbal	d’Empordà.	

Monument	a	la	sardana.	
J.	Cañas.	Barcelona.	



Monument	a	la	sardana:	“És	
la	dansa	sencera	d’un	poble	
que	estima	i	avança	donant-

se	les	mans”.	
Roser	Garriga	i	Pujol.		

Molins	de	Rei.	

Al	sardanista.	Francesc	Ros,	1999.	
Blanes.	



Canelobres	de	plata	(9,50	x	16,50	cm)	
Salvador	Dalí.	1966	

Petita	sardana	de	ceràmica	pintada.	
Autoria	desconeguda.	



Josep	Almar,	Ratpenat	de	Mascanada,	artista		
guixolenc	polifacètic,	ha	fet	diverses		escultures	de	
petit	format,	amb	material	reciclat,		dedicades	a	la	
sardana.	



4.- PINTAR LA MÚSICA 
 
Hem vist diferents maneres d’expressar 
visualment el moviment i l’ambient festiu a 
l’entorn del ball de la sardana. De la mà de W. 
Kandinsky i de N. Harbisson anirem un pas més 
enllà per pintar no el moviment que veiem sinó 
directament la música que sentim.  
 
Kandinsky tenia el do de veure la música de colors 
(sinestèsia se'n diu d’aquesta facultat). Això el va 
portar a concebre la pintura com una simfonia de 
formes i colors. I a preguntar-se a què sonava 
cada color. 



V.	Kandinsky	
(1866-1944).	
Composició	
VII,	1913.	

Per a Kandinsky la pintura és una experiència emocional i 
espiritual que no ha de buscar representar el que veiem 
sinó el que sentim igual que fem amb la música.  
Cada forma i cada color té per a ell el seu “so interior” 
que desperta en nosaltres determinades emocions. 



El vermell és per a ell un color ardent i inquiet que sona 
com els tons clars d’un violí.  
El taronja li sembla un color radiant, que desprèn salut i 
vida. Sona per a ell com una campana, una viola o la veu 
d’un baríton. 
El groc el veu com un color inquietant que evoca el deliri. 
L’associa al so d’una trompeta o un clarinet.  
El verd li evoca la calma i la passivitat. Sona per a ell com 
els tons tranquils i profunds d’un violí.  
El blau el percep com un color pur, immaterial que associa 
al so d’una flauta, un violoncel o un orgue.  
El violeta el concep com un color lent i apagat. L’associa 
al corn anglès, la gaita o el fagot.   



El  li evoca la alegria pura, és un silenci ple de 
possibilitats, una pausa musical.  
I el negre, és per a ell el color de la tristesa. Evoca la 
mort, la pausa completa abans que comenci un altre món. 
 

V.	Kandinsky	
(1866-1944).	
Composició	VI,	
1913	



Kandinsky va fer totes aquestes associacions a partir de 
la seva sensibilitat,  de la seva percepció subjectiva amb 
la qual podem estar d’acord o no.  
 
Avui en dia sabem, gràcies a la ciència, que tant el color 
com el so tenen freqüència. Cada color és una ona de llum 
d’una freqüència determinada i cada so una ona sonora 
d’una freqüència determinada. I que cada freqüència de 
cada color es correspon amb una nota musical que no 
podem sentir perquè és molt aguda i perquè és una ona 
de llum i no de so. Però si la nostra oïda pogués sentir, 
per exemple, la freqüència del color vermell, sentiria la 
nota fa.  



És el que li passa al jove artista Neil Harbisson (1984), 
que “sent els colors”. Harbisson va néixer amb 
monocromatisme, és a dir, amb la incapacitat de percebre 
els colors. Veia el món en blanc i negre fins que, el 2004, 
es va  implantar una antena en el crani amb un xip 
integrat que converteix les ones de llum en freqüències de 
so.  

Gràfic	de	com	
funciona	

l’antena	de		
N.	Harbisson		

i	roda	
d’equivalència	
entre	els	sons	i	

els	colors.		



Gràfic	que	mostra	la	correspondència	entre	les	notes	
musicals	i	els	colors	de	l’espectre	de	llum	visible.		



Amb aquest extrasentit, que Harbisson ha  anomenat 
Sonocromatisme, relaciona el color amb el so de forma 
objectiva i no subjectiva com feia Kandinsky. A partir 
d’aquesta relació elabora les seves obres d’art.  

Els		sons	dominats	que	Harbisson	capta	
a	diferents	ciutats,	traduïts	a	color.		

Roda	de	color	basada	en	la	llum	i		
el	to	de	la	pell	humana	captada	

sonorament	per	Harbisson.		



N.	Harbisson,	A.	Vivaldi,		
La	primavera	

traduïda	a	color.	

N.	Harbisson,	J.S.	Bach.	Tocata	i	
fuga	en	re	menor		
traduïda	a	color.	



A	la	sèrie	Sonochromatic	Records,	N.	Harbisson	trasposa	a	color	el	so	d’aquests	vells	
vinils.	Pinta	el	color	dominant	de	cada	fragment	sobre	el	vinil.	Mitjançant	una	app	al	
mòbil	podem	escoltar,	de	nou,	la	música.		



5.- PROPOSTES DE TREBALL 
 
Les propostes de treball, adaptades a cada nivell escolar, 
giraran a l’entorn de cadascun dels quatre punts tractats. 
 
 Proposarem practicar el traç del cercle per als més petits. 
 
Les maneres de representar una sardana en moviment. 
 
Convertirem el cercle en un cilindre per representar una 
sardana en perspectiva. 
 
Treballarem el volum fent sardanes de plastilina, fang, 
retallades o amb material de reciclatge.  

 
 
 
 
 
Com sempre seran merament orientatives. 



O bé escoltarem una sardana i després la pintarem, ja 
sigui traduint les notes a colors de manera lliure, segons 
el que la música ens inspiri, com va fer Kandinsky, o bé 
guiant-nos per la conversió científica de les notes en 
colors com fa Harbisson.  

 
 
Com sempre, les propostes són merament orientatives. 



Composició	visual	inspirada	en	els	primers	compassos	de	la	sardana	Juny	de	
Juli	Garreta.	Rosa	Maria	Bordas.	2019	




