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Televisió de Catalunya estrena, la diada de Sant Jordi, el documental 

“La sardana, dansa nacional de Catalunya?” 

 

És la sardana només una cosa d’avis? És avorrida i carrinclona? El so de la 

tenora fa mal de cap? La sardana prové dels aquelarres de les bruixes? Pot 

aportar valors com el treball en equip i la cultura de l’esforç? Qui va ser Pep 

Ventura, a banda de donar nom a una estació de metro? Ballar sardanes és bo 

pel sistema circulatori i 

les articulacions? Per 

què cal comptar i repartir 

la sardana? Quin futur 

té? Què passaria si a la 

discoteca hi sonés una 

sardana? I… la sardana 

és de debò l’única dansa 

nacional?    

 

La sardana és un fenomen dual i ple d’interrogants dins de la societat catalana 

del segle XXI. Desconeguda i àmpliament criticada, d’una banda; defensada i 

gairebé sacralitzada, de l’altra. Les darreres dècades han vist minvar l’afluència 

de públic als actes sardanistes. La intel·lectualitat la defuig, els mitjans de 

comunicació no se’n fan ressò. Però a la vegada, les entitats sardanistes han 

aconseguit més de 400 suports d’administracions locals i comarcals per tal que 

aquesta dansa sigui proclamada com a dansa nacional de Catalunya. I, malgrat 

tot, cada any encara se celebren unes 2.500 activitats sardanistes.     

  

El documental “La 

sardana, dansa nacional 

de Catalunya?” presenta 

de forma 

desacomplexada la 

veritable història 

d’aquesta dansa, 



utilitzada en molts moments com a símbol. Una història sorprenent plena de 

detalls silenciats, o fins i tot, tergiversats. Tot plegat per entendre el present de 

la sardana i, a la vegada, per dibuixar nous camins de futur.  

 

 

 

Una mirada sense tòpics 

cap al món de la sardana a 

través dels testimonis de 

balladors i músics, però 

també de les opinions 

d’intel·lectuals i artistes com 

Cesc Gelabert, Roger Mas, 

Salvador Giner, Vicenç 
Villatoro, Francesc Ribera 

Titot, Lluís Cabrera, 

Miquel Calçada, Oriol 
Junqueras, Salvador 
Brotons o Antoni Ros 

Marbà, entre molts d’altres.    

 

 

 

 

“La Sardana, dansa nacional de Catalunya?” s’emetrà el dia 23 d’abril pel 

Canal 33 a les 10.05h del matí i a les 21:50h de la nit. 



 
Zeba Produccions 

 
 
Zeba Produccions és un productora creada al juny del 2005 i establerta a la 

Garrotxa i al Ripollès. En tot aquest temps ha realitzat diversos productes 

audiovisuals, però sobretot s’ha especialitzat en els documentals.  

 

Actualment està treballant en tres projectes de documental. Conjuntament amb 

Llibertat.cat està realitzant L’operació Garzón contra l’independentisme català, 

que s’ha finançat bona part gràcies al sistema de micromecenatge i que 

s’estrenarà el proper 9 de juny al Teatre Principal d’Olot. També estan 

preparant Pau Escalé, go to the parad-ice, una pel·lícula per entendre les 

motivacions que portaven a un dels millors escaladors en gel a desenvolupar 

aquesta activitat tant extrema. I finalment, i produït conjuntament amb 

l’Ajuntament d’Olot, estan preparant el documental Memòries de les Festes del 

Tura, un treball de recuperació de memòria històrica que farà un repàs de 

l’evolució d’aquesta emblemàtica festa major. 

 

Terra Lliure, punt final va ser el primer documental de Zeba Produccions 

coproduït juntament amb TVC i amb el qual es va aconseguir un 10,2% de 

quota i 289.000 espectadors, la qual cosa va suposar el rècord d’audiència del 

programa El documental, del Canal 33. També són autors del documental La 

Crida, història d’una resposta, amb coproducció de Televisió de Catalunya. 

 

A part dels documentals, però, Zeba Produccions també ha elaborat el DVD 

Sempremés, del grup Brams, premi Enderrock al millor DVD musical l’any 

2005; la realització audiovisual de l’Ésdansa, el festival internacional de música 

i dansa de les Preses des de fa sis anys; el vídeo corporatiu del Grup Bonpreu 

l’any 2009; el programa per XTVL Endansa, i Saps què diuen de..., premi MAC 

projecte l’any 2006, entre d’altres. 

 



Amunt Produccions 

 

 

 

Amunt Produccions, S. L. és una empresa de producció àudiovisual i 

d’espectacles que se centra en l’àmbit de la cultura d’arrel i la seva 

modernització. Des de la imaginació i la qualitat com a claus de futur i sense 

oblidar l’origen, treballa per una projecció de la cultura d’arrel allunyada de la 

percepció costumista i renaixentista que arrosseguen. 

 

Des dels seus inicis Amunt Produccions ha obert una línia de treball per la 

divulgació de la cultura d’Arrel als Mitjans de Comunicació d’abast nacional. 

Amb un equip de gent jove i preparat per als reptes del segle XXI als mitjans: 

 

Per Catalunya Ràdio, i des fa 9 anys, Amunt Produccions produeix Mans. Un 

magazín matinal del cap de setmana centrat en els temes de cultura popular i 

música folk i per a cobla. El programa ofereix propostes festives, reportatges 

sobre el moviment associatiu dels Països Catalans, sobre el món de la 

sardana, manifestacions i esdeveniments de tots els àmbits... sempre des d’un 

punt de vista fresc i desacomplexat. I, per internet, des de fa 8 anys, una versió 

per a un públic més jove que s’anomena Sarda.net. 

 

Amunt també ha produït per al Consorci local i comarcal de comunicació el 

programa Via Fora!. Aquest era un magazine dedicat a la cultura popular i 

tradicional que mostra com es viuen actualment diverses festes i 

manifestacions d’arreu dels Països Catalans. Tot barrejat amb informacions 

d’actualitat, gags, agendes i clips musicals de grups d’arrel. 



FITXA TÈCNICA 

 

Una producció de: Amunt produccions i Zeba produccions 

Col·laboradors: Televisió de Catalunya, Icic, Diputació de Girona, Federació 

Sardanista de Catalunya, Serveis Territorials de Girona de la Generalitat de 

Catalunya, Museu de la Mediterrània, Fundació Mediterrània, Televisió del 

Ripollès, Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana. 

 

Direcció i guió: Ester Plana 

Ajudant de direcció: Quim Rutllant 

Realització i edició: Sergi Guix 

Producció executiva Zeba: Sergi Sala 

Producció executiva Amunt: Maria del Mar i Quim Rutllant 

Producció executiva Tvc: Jordi Ambròs 

Producció delegada Tvc: Ruth Llòria 

Operadors de càmera: Sergi Guix i Sergi Sala 

Música: Marcel Casellas 

Postproducció d’àudio: So.cat 

Veu en off: Dolors Martínez 

Correcció lingüística: Gavina Freixa 



CONTACTE i INFORMACIÓ 

 

Per més informació i contacte amb premsa: 

 

ZEBA PRODUCCIONS, SC 

zeba@zeba.cat  

Ronda Fluvià, 6, 17.800 Olot   

Tel. 972 26 77 15 

 

 

 

AMUNT PRODUCCIONS, SL 

info@amuntproduccions.cat 

C/Llarg, 22, 2n A, 17.300 Blanes 

Tel. 972 332 534 
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