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OMPLIM LA PLAÇA A RITME DE JOTA
Ester Baiges Miró

La «Jota a la plaça» és una iniciativa del Casal Popular

Panxampla de Tortosa que va començar a veure la llum

l’agost de 2006, en el marc del Tradicionàrius de les

Terres de l’Ebre que anualment se celebra a Roquetes.

La «Jota a la Plaça» va nàixer a partir d’una reflexió

de l’estat de salut de la jota al llarg del temps i a diferents

indrets de les Terres de l’Ebre.

La jota, tant cantada com ballada, és sens dubte un

dels elements més representatius i identificatius de la

nostra cultura popular i tradicional, però no es vivia ni

es viu per igual a tot arreu.1 Mentre hi ha poblacions

que l’han mantinguda viva, a d’altres no és agosarat dir

que s’ha perdut. N’hi ha d’altres que l’han recuperat o

està en vies de recuperació...

Fàcilment vam poder traure algunes conclusions de

les quals va partir el nostre projecte:

• La jota ha passat moments difícils, però l’esforç i dedicació de moltes persones, entitats i agents culturals ha aconseguit

i està aconseguint que es conserve, es recupere i es difonga.

• Les Terres de l’Ebre hem començat a recuperar l’autoestima i la tornem a valorar sense prejudicis com a element de

festa i tradició i té perspectiva de futur.

• Tanmateix, tot i que socialment és àmpliament reconeguda, la tenim situada i ubicada bàsicament com a espectacle:

a mesura que la jota ha pujat als escenaris, ha minvat o ha desaparegut la seua presència al carrer de forma popular.

A partir d’esta última percepció va sorgir la inquietud que calia canviar esta realitat.Va ser així com, després de ma-

nifestar el nostre reconeixement i agraïment profund a totes les persones i entitats que d’una manera o altra i des de dife-

rents moments i àmbits havien contribuït a dignificar la jota, ens vam decidir a presentar el nostre projecte de la «Jota a la

plaça». Una proposta que aposta clarament perquè la jota no siga només un espectacle, sinó una dansa popular en el sentit

més estricte de la paraula: popular perquè ens la fem i sentim nostra de nou i tenim les ganes, la possibilitat i la capacitat de

ballar-la sense recança ni complexos.

Què diferència la «Jota a la plaça» de les altres propostes que es mouen també a ritme de jota? Des de la «Jota a la plaça»

pretenem avançar un pas més en la recuperació de la jota i tornar-la a situar, tal i com indica el nostre propi nom, al seu

lloc d’origen: la plaça i el carrer.

La nostra finalitat és aconseguir que la jota deixe de ser només un espectacle, que baixe també dels escenaris i estiga

present de manera activa i participativa en qualsevol ball o concert de música tradicional, i que la puguem tornar a ballar

amb normalitat i naturalitat.Al mateix temps pretenem difondre la jota i les altres danses pròpies de les Terres de l’Ebre més

enllà del Coll de Balaguer i del riu Sénia com a element propi de la cultura catalana. D’esta manera contribuïm a repensar

el nostre imaginari cultural català per tal d’aconseguir que responga a la riquesa i gran diversitat que tenim gràcies a la sin-

gularitat dels diferents territoris que conformen la cultura catalana.

Per aconseguir els objectius que ens hem proposat, ens plantegem tot un seguit d’estratègies:

• Intentem implicar en el nostre projecte persones, grups i entitats vinculades a l’àmbit de la música i cultura tradicional

i popular, especialment de l’àmbit de la jota.

• Intentem aprofitar, participar i potenciar les diferents manifestacions culturals, socials i festives que tenim al llarg de l’any.

• Sempre que ens és possible ubiquem les nostres propostes al carrer, a les places i a llocs emblemàtics.

• Intentem portar la nostra proposta més enllà de les Terres de l’Ebre.

Alhora realitzem diferents activitats que donen l’oportunitat de viure la jota en primera persona , de forma activa i par-

ticipativa («Parelles de jota», ballades de jota, «De jota a jota», tallers de jota cantada i jota ballada...) 

Pensem que tot plegat ajuda a que el nostre projecte vaja fent-se realitat poc a poc, i a que la jota torne a ser un ele-

ment ben viu de la nostra cultura popular i de la nostra festa.

Amb el temps, després de més de quatre anys de treball, col·laboracions i complicitats, la «Jota a la plaça» ha deixat de

ser només una proposta per convertir-se , també, en un grup obert i més o menys estable de persones procedents de dife-

rents pobles de les Terres de l’Ebre. El grup està format per músics, cantadors i cantadores que configuren la nostra pròpia

rondalla i balladores i balladors que intenten engrescar a ballar a tothom que s’atansa a la plaça, defugint al màxim de co-

reografies preestablertes i intentant recuperar i incorporar la improvisació, una de les característiques més importants de la

jota, tant tocada, cantada, com ballada.

Des de la «Jota a la plaça» us convidem a participar-hi...

... i ara a ritme de jota!
Estigues allà on estigues
La jota és una festassa
I natros xalem molt més 
Quan la ballem a la plaça!

Nota:

1. Ens referim aquí a les Terres de l’Ebre, tot i que la jota és també present a molts altres territoris 

que configuren la cultura catalana ( Priorat, Baix Camp, parts del Pirineu, la Franja, les illes Balears , País Valencià...).

Contacte:

www.panxampla.org

aritmedejota@gmail.com

637562752


