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Avui us parlaré de les sardanes revesses i el món que les envolten. Actualment he compost un 
total de 138 sardanes i 221 sardanes revesses degut principalment a la meva vinculació a les 
colles sardanistes i als concursos durant molts anys i us he de dir que és una llàstima que no 
s'impliqui més gent a aquesta modalitat de la sardana. 
 
La gent no sardanista en un alt percentatge opina que ballar sardanes és molt avorrit, però 
quan ho fas o estàs en una colla sardanista, aquest concepte canvia radicalment. 
 
En les revesses passa el mateix. Fa uns quants anys que un grup de gent va crear el web 
www.revesses.cat on us recomano que entreu, obtindreu tot tipus d'informació del que és una 
sardana revessa amb un munt d'exemples pràctics per resoldre-les. També és podeu inscriure i 
des de casa, en línia, podreu concursar i aprendre, us asseguro que us ho passareu molt bé. 
 
A les audicions de Tiana (Maresme) a l'estiu, per norma es programa una sardana revessa i 
molts sardanistes que mai n'havien comptat cap, participen i segons comenten ells mateixos, 
els resulta molt divertit i interessant fer-ho. 
 
Fa uns dies parlant amb el meu amic Joan Casals, em va comentar una fórmula que tenia 
intenció d'aplicar al seu concurs de colles que jo amplio també a la resta de concursos i als 
aplecs sardanistes. Abans dels concursos de colles sardanistes o en mig d'un aplec, es podria 
fer un mini- concurs de sardanes revesses, podrien ser 3 en modalitat de dos curts, dos llargs i 
un curt, creant un concurs setmanal i al final de la temporada, fer un macro-concurs de 
sardanes revesses aproximadament a principis de gener, en el qual hi podria participar tothom i 
es podria fer entrega dels premis obtinguts durant l'any. 
 
Aprofitant la presència de la cobla i incrementant molt poc el pressupost en el cas dels 
concursos i reduint un parell de sardanes en el cas d'un aplec, seria factible de realitzar. 
 
Aquí queda la proposta per si algú la vol desenvolupar i aplicar (Revesses.cat), si fos així, 
podeu comptar amb la meva col·laboració per posar-ho a la pràctica. 
 

 


