
De Roquetes vinc,
de Roquetes vinc,

de Roquetes baixo,
agulles de cap, agulles de cap,

agulles de ganxo.

Aquest refrany de jota és actualment

tan familiar per a la gent de l’Ebre

com per a la gent de diversos llocs

d’Espanya. Està associat a una regió,

la de la Catalunya meridional, i al

conflicte que va mobilitzar, des de

2001, milers de persones en contra

del projecte governamental de trans-

vasament de l’Ebre, integrat dins del

Pla Hidrològic Nacional. «De Ro-

quetes vinc» es va convertir en un

cant emblemàtic de mobilització i

d’afirmació de la catalanitat de les

Terres de l’Ebre, considerades du-

rant anys com un espai borrós, «més

enllà de l’Ebre», i com un vector de

reivindicació per una nova cultura

de l’aigua.Aquestes noves funcions i

significacions, assignades a la pràcti-

ca cantada de jota, mostren que la

tradició es renova constantment per

adaptar-se a múltiples funcions i als

nous reptes socials. En pocs mesos, la

tradició local de jota cantada, que

no s’havia exportat gaire en el

passat, va esdevenir mediatitzada,

coneguda i reconeguda. ««De Ro-

quetes vinc…» és una cançó que

coneixíem tots aquí, a Roquetes,

però la vam deixar de cantar. I ara,

amb los Quicos i tot això, la vam

tornar a cantar a Barcelona i a la

manifestació en contra del trans-

vasament», explica amb emoció la

filla d’un cantador tradicional de

jota. Si la jota crea socialment un

sentit, convertint-se a la vegada en

un emblema i en un vector de mo-

bilització i protesta, és perquè reu-

neix una gran diversitat de canta-

dors, els quals van saber actuar amb

sinergies durant el conflicte del

transvasament de l’Ebre, alhora que,

també, perquè aquesta pràctica cul-

tural cristal·litza varies temàtiques

identitàries pròpies de les Terres de

l’Ebre.
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«CANTÀVEM, CANTEM 
I CANTAREM» 

Existeix des de la segona meitat del

segle XIX, en les comarques del Baix

Ebre i el Montsià, una tradició de

jota cantada, localment molt valo-

ritzada.1 En cada barri, poble, enti-

tat, es formava una rondalla que par-

ticipava als casaments i a les festes

majors. Els versadors (és així com

s’anomenen els cantadors), acompa-

nyats de les seves rondalles, impro-

visen, al so de la música ternària,

cobles de quatre o vuit versos sobre

les indicacions donades pel guitarró.

Durant les festes majors, recorren els

carrers i canten davant de les cases

de les autoritats a les quals home-

natgen, improvisen serenates per a

les xiquetes (es diu que la jota pot

enamorar) i saluden els veïns de tota

la localitat. Les cobles tenen con-

tinguts variats segons el context

d’actuació: cants de taverna –amb

contingut satíric i col·loquial–, cant

FER-SE ESCOLTAR
La jota com a vector 

de mobilització i de reivindicació 

Claire Guiu

Manifestació contra 

el transvasament 

de l’Ebre, el 18 

de maig de 2008.
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d’exaltació de valors, cant de serena-
ta o cants dedicats a la regió. Poden
ser molt formals quan es tracta de
saludar les autoritats o d’homenatjar
les personalitats del poble, nostàl-
giques quan parlen del pas del temps
o molt reivindicatives quan canten
les misèries del món agrícola (se-
queres, mecanització, injustícies). La
jota cantada pot convertir-se en ob-
jecte de repte entre versadors; l’ano-
menen, llavors, la «jota de picadillo».

Els cantadors tradicionals de jota
(homes, principalment, que tenen
actualment entre 50 i 95 anys), par-
len de «lo nostre» quan evoquen la
improvisació.Van aprendre per imi-
tació, dins una xarxa densa de so-
ciabilitat, on la pràctica de cant tenia
un espai significatiu. Acompanyats
de la rondalla, es diuen «professio-
nals» perquè cobren per cantar. Ca-
dascú desenvolupa el seu propi estil,
es distingeix i és distingit. Con-
sideren que les capacitats per cantar
«surten de dins» i que no es poden
ensenyar. «No hi ha mestres per
això», afirma Lo Canalero (2000).
Tots són unànimes: el cant impro-
visat no s’ensenya sinó que esdevé.
«La gracia para cantar / no se compra ni

se hereda, / se la da Dios al que quiere, /

y a mi me dejó sin ella», diu una cobla
famosa.2

Tanmateix, vàries iniciatives re-
velen que la tradició és viva, sent
sempre reinterpretada i readaptada
als nous contexts i a les noves neces-
sitats socials. Molts joves aprenen a
cantar i a improvisar a l’Aula de Mú-
sica Tradicional i Popular de Tor-
tosa, a trobades, o bé a cursos pun-
tuals organitzats per les entitats o
ajuntaments. A més a més, diversos
grups de música folk interpreten els
repertoris tradicionals. El grup Qui-
co el Célio, el Noi i el Mut de Fer-
reries, en particular, està composat
per músics socialment implicats, que
ensenyen paral·lelament algun ins-
trument, el folklore o el cant de jo-
ta, a Tortosa, entre d’altres localitats.
En el cas d’aquest grup, es posa en
escena amb humor diferents person-
atges estigmatitzats que provenen de
l’imaginari del món rural tortosí i
s’evoca en l’espectacle les dificultats
de la conciliació entre tradició i mo-
dernitat. «Cantàvem, cantem i can-
tarem» és un dels seus lemes més
presents. El grup difon músiques
tradicional rearranjades, recuperades
dels reculls de folkloristes anteriors
(Ramon Vergés Pauli, Joan Moreira)

i composicions pròpies. Els seus
textos fan referència a les formes
de vida tradicionals, a la memòria
social i a les mutacions de la so-
cietat tortosina. El grup rep un fort
èxit i cohesiona a la gent del terri-
tori. Així doncs, pels seus missatges
i les seves difusions, participa en la
valorització endògena de la identi-
tat local.

JOTA I DISSONÀNCIES
SIMBÒLIQUES

El cant de jota està valoritzat per
les institucions culturals des de la
Transició democràtica espanyola prin-
cipalment. Homenatges i articles ce-
lebren els antics cantadors tradi-
cionals. Lo Canalero, de Roquetes,
considerat per la premsa com el «fill
dels llegendaris trobadors de l’Edat
Mitjana»,3 està, per exemple, elegit
en 1987 com a «Tortosí de l’any»
per haver «mantingut en vida la fla-
ma del folklore tortosí durant tota la
seva vida».Tanmateix, el cant de jota
improvisada va ser durant molts
anys una pràctica local poc aprecia-
da per les autoritats polítiques, que
sempre van voler controlar-la, prin-
cipalment durant la postguerra. En
aquells moments, mentre desaparei-
xia la formació gaita-tamborí en
l’acompanyament del ball de jota,
les rondalles, compostes sobretot per
instruments de vent, van conèixer
nombroses crítiques. Una successió
d’edicions de La Voz del Bajo Ebro,

parlant dels «abusos intolerables» del
folklore en 1958, van recriminar

una falta de ritme provocant pro-
blemes de sincronització entre els
balladors.4 Els autors dels mateixos
acusen als cantadors d’improvisar en
castellà i no en tortosí, i critiquen la
«desviación interpretativa» dels ins-
trumentistes de vent, que fan ús «de
un modernismo inapropiado».5 Se-
gons ells, s’ha de posar ordre en
aquesta rondalla sense tolerar més
l’«anarquía joteresca que se impone en

nuestras calles y plazas públicas». Di-
versos observadors demanen també
una «depuración del folklore», així com
la distribució de certificats d’aptitud
per l’escola de música als considerats
bons músics i cantadors.6 Altres vo-
len prohibir la improvisació del cant:

Creemos que para cantar jotas, no

es imprescindible recorrer a la im-

provisación de las coplas, porque

suelen ser tonterías que no gustan

a nadie, y que hacen saltar de in-

dignación a los huesos respetuosos

de Aben Jot.7

Mentre les rondalles aragoneses
estan freqüentment invitades durant
els festivals i festes majors, les ron-
dalles tortosines que actuen fora de
les Terres de l’Ebre són escasses.
Aquests moviments de depreciació
de la pràctica local revelen un punt
d’importància: el cant de jota a la
Catalunya de l’Ebre va ser durant
molt anys una «pràctica incòmoda»,8

i el mateix títol reben altres elements
culturals locals (tradició de bous,

model de festa major). Poc con-
forme al sistema de símbols catalans
–promogut des de la Renaixença,
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Lo Canalero i la seva rondalla a les Festes 

de la Cinta de Tortosa (dècada de 1940).
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massa similar a les pràctiques cultu-
rals d’una banda i de l’altra de les
fronteres catalanes– aquesta tradició
va ser a la vegada percebuda com
una pràctica indigna de ser presenta-
da fora de la regió i com una tra-
dició non autòctona de les Terres de
l’Ebre.

UNA REGIÓ «MÉS ENLLÀ

DE L’EBRE»

La «incomoditat cultural» s’explica,
en part, per les dificultats de defini-
ció i d’estructuració del sud català.
Va ser, en efecte, durant molt temps,
un territori sense nom, poc conegut
per la resta de la població, depreciat
fins i tot pel seu paisatge «hostil», pel
seu delta insalubre amb terres amfí-
bies i aiguamolls, per la seva pobla-
ció «tancada» i per la seva catalanitat
dubtosa. Se’l definia com un espai
borrós, «més enllà de l’Ebre».A més
a més, la regió patia de desequilibris
territorials deguts al final de la nave-
gabilitat del riu i a la insuficiència de
la xarxa de vies de comunicacions,
tan internes com externes, a la re-
gió. Les Terres de l’Ebre, que tenien
una posició estratègica fins a la se-
gona meitat del segle XIX, es van
convertir en una zona perifèrica,
una terra de frontera i una via de
passatge vers València o Barcelona.A
les dificultats demogràfiques i eco-
nòmiques (agricultura, manca d’in-
fraestructures, baix sector indus-
trial), s’hi va associar un sentiment

de desvalorització identitari degut a
les relacions entre la regió i els ter-
ritoris català i espanyol, entre una
cultura de «perifèria» i les cultures
legítimes. El sentiment d’inferioritat
tortosí pesava principalment sobre la
llengua regional, el tortosí,9 parlar
de transició entre el català nord-
occidental i el valencià.

Durant la segona meitat dels
anys setanta, diferents personalitats
culturals i polítiques valoritzen el
sud català. En el marc dels pro-
jectes per a una nova divisió terri-
torial de Catalunya, en els congres-
sos de cultura catalana, l’apel·lació
«Terres de l’Ebre» es generalitza grà-
cies al seu ús en el Consell de l’Ebre
en el 1978. Es construeix un pro-
jecte pel territori, dintre del qual el
riu Ebre està considerat com un
eix de continuïtat temporal i terri-
torial. Associat a promeses per un
futur desenvolupament turístic, l’E-
bre entra en escena i està promogut
com un dels elements d’unificació
regional:

Hi ha fets sociològics que ens
uneixen col·lectivament, i en parti-
cular la presència d’una realitat
geogràfica important –el riu Ebre–
que ens uneix i fa part de la matei-
xa problemàtica de vida.10

CANTAR PER L’EBRE

El projecte de transvasament de
l’Ebre del Pla Hidrològic Nacional
provoca llavors una gran mobilitza-
ció a les Terres de l’Ebre. Els con-

flictes cristal·litzen les dinàmiques
identitàries regionals; grups de mú-
sica, cants i balls de jota, elements
festius –com la cucafera–, i pancar-
tes presentant les variants dialectals
del tortosí («Lo riu és vida») consti-
tueixen les marques de la subversió
de les relacions simbòliques establer-
tes fins llavors, i es converteixen en
els instruments simbòlicament efi-
caços de la reivindicació. Es tracta
d’afirmar l’especificitat de la identi-
tat de les Terres de l’Ebre, de reivin-
dicar la «catalanitat» de la regió i
d’exigir una nova forma de gestionar
l’aigua. Durant les manifestacions,
tots els cantadors de jota, tradicionals
i del folk, es mobilitzen. Nombrosos
professors d’escola prenen la iniciati-
va de convidar a compondre als seus
alumnes paraules dedicades al Delta.
A Tortosa, els veïns es reuneixen pe-
riòdicament per encadenar-se davant
de l’ajuntament i cantar jotes al riu.
Lo Canalero, famós versador, escriu
lletres que la seva pròpia filla llegi-
ria a les manifestacions de Madrid i
Barcelona:

De la ciutat de Roquetes,
Los que nos estan trobant
Que tenim un canal d’aigua

Què és la riquesa més gran.
I nos vindrà la misèria,
Si l’aigua es van emportar.

És la capital d’Espanya
Que avui estem visitant,
Catalunya i Aragó

Los estan demanant
Que nos deixen l’aigua de l’Ebre,
Lo que més necessitem.

P
A

R
L
E
M

 D
E
…

39

Lo Canalero i la seva

rondalla, Festival

Tradicionarius 

de Roquetes,

agost del 2001.
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Els personatges del grup Quico el
Célio, el Noi i el Mut de Ferreries,

molt implicats, participen en la tota-

litat de les manifestacions i es con-

verteixen en un dels portaveus cul-

turals de la reivindicació territorial.11

Venim de la nostra terra
uns quants milers de ciutadans,
venim a defensar l’Ebre
perquè és un bé dels humans,
i vostès estan en natros,
que també som catalans.

Los que per ous fan les coses,
que són los que manen més,
ara han fet un Pla Hidrològic
que de lògic no té res.
Aquí, l’únic que s’entén
és que algú traurà diners.

Perquè l’aigua no té amos,
ningú la pot negociar.
Només hi ha una cosa clara
i és la que hem de defensar:
que l’aigua baixa per l’Ebre
i per l’Ebre ha de baixar.

Des de la Terra de l’Ebre,
un paratge universal,
a la gent de Catalunya
i als de l’aldea global,
hem vingut a desitjar-los
un futur més racional.

Aquests nous contexts per a la
jota creen anècdotes singulars. Du-
rant la primera manifestació en con-
tra del Pla Hidrològic Nacional, es
crea una confrontació entre els
manifestants i els sardanistes de la
plaça de la Catedral de Barcelona,
que no saben que existeix la jota a
Catalunya.12 Entre les jotes del grup

dels Quicos, la cobla barcelonesa in-
terpreta una sardana en solidaritat a
la gent de l’Ebre.

PER CONCLOURE 

És llavors, tant el context històric,
present, social i territorial com les
actuacions dels músics, que perme-
ten donar a la jota un paper mobi-
litzador i un sentit reivindicatiu. La
mediatització té gran importància
en aquest procés. «La jota, no es sólo

un género musical, es también un fe-

nómeno social», s’entusiasma un peri-
odista de TVE durant la jornada de
la «Jota als Països Catalans», a Falset
l’any 2002. El cant de rondalla es fa
escoltar molt més enllà de la regió.
Els seus refranys són cantats pels
manifestants a Barcelona, Saragossa,
Madrid i, fins i tot, a Brussel·les el
setembre de l’any 2001, durant una
marxa originada en les Terres de
l’Ebre cap a la capital europea.

L’àrab Aben Jot, inventor de la
jota segons la llegenda, havia estat
expulsat de València. En el seu camí
d’exili, des de València cap a l’Aragó,
cantava la seva desesperació i les
seves reivindicacions durant el tra-
jecte.Avui estaria segurament orgu-
llós de veure que, segles més tard, la
jota és de nou un cant de reivindi-
cació. En el cas present, no obstant,
portada per la població des de les ri-
beres de l’Ebre fins a Brussel·les.

Notes

1. Diversos articles de premsa esmenten
la tradició de cant improvisat, similar als
«glosadors» més coneguts de Mallorca.
Veure «Glosador tortosí», de «Lo paigés»,
a La Veu de la Comarca, 31/01/1904.

2. Jota citada per Josep Bargalló (1992)
o en la revista Amposta, n. 13, agost de
1959, p. 7.

3. La Veu del Baix Ebre, 29/01/1988.

4. «El festival concierto de Santa Cecilia.
Por la revalorización de nuestro folklore».
A: La Voz del Bajo Ebro, 10/11/1957, n. 8,
p. 14.

5. La Voz del Bajo Ebro, 06/05/1958 i
20/05/1958.

6. LLAONET, «Con todos los respetos.
Por la depuración de nuestro folklore».
A: Diario Español, juny de 1958.

7. QUEROL VOLTES, J. «Poetas del folk-
lore tortosino». A: La Voz del Bajo Ebro,
27/05/1958.

8. Segons l’expressió de J. Bertran i
Luengo (Ajuntament de Tarragona) du-
rant la seva ponència sobre «La festa
major a les Terres de l’Ebre» (Bot,
20/04/02).

9.Apel·lació empleada per l’elit tortosi-
na a principis del segle XX.

10. Projecte pel territori definit pel
Congrés de Cultura Catalana (veg.
Lluch i Nel·lo, 1984).

11. «Marcha del agua a ritmo de jota».
A: El Periódico, 26/02/2001, p. 3.

12. Ebre Informes, 18/04/2001.
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Actuació dels Quicos

durant la manifestació

contra el transvasa-

ment de l’Ebre 

el passat 18 de maig

de 2008 a Amposta.
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