
La teoria més verossímil sobre l’ori-
gen de la Jota la situa a Valéncia, des
d’on s’hauria estés a tots els llocs en
els quals va arrelar, que és gairebé
tota la Península, des de Mallorca a
Galícia i de Nord a Sud.Ara bé, se’n
sap molt poc sobre les dates en va va
ocórrer aquesta expansió. Es parla
d’una partitura per a violí d’Àvila en

la que apareix el nom de «jota». I les
altres citacions se’n van cap a 1779 i
dates posteriors. No obstant, nosal-
tres, a Calaceit i per extensió a la
comarca del Matarranya, podem
presentar probes de que es ballava la
jota als voltants de 1730, o sigui que,
llevat de la partitura d’Avila, tal
vegada sigui la citació més antiga

que es coneix, al menys com una
dansa que el poble ballava a la Plaça.

Resulta que el 13 d’agost de l’any
1723, el Bisbe de Tortosa D. Bar-
tolomé Camacho y Madueño va fer
una visita pastoral a Calaceit (llavors
l’Arxiprestat de Calaceit que incloïa
Queretes, Arenys i Lledó, pertanyia
al Bisbat de Tortosa) i a continuació
els va enviar una carta pastoral co-
mentant les coses que no li havien
agradat prou, com ara que els veins
del fossar tiraven escombreries des
de les seves finestres a sobre la terra
sagrada, que els mossos juguessin a la
pilota a la plaça de l’Església i també
va instar a que no es toleressin els
balls usats a la vila, amb els noms de
cadena i diablot, en els quals homes
i dones s’agafaven les mans. I onze
anys després, el 19 d’agost de 1734
el mateix Bisbe va tornar a visitar el
poble i en la carta posterior, entre
altres coses, lamenta que no s’han
desterrat els balls citats en l’anterior
visita, sinó que s’hi han afegit altres
igualment reprobables, a saber, el
babau, la jota, el serení i la sombra;
tots els quals es condenen i s’exhor-
ta als regidors que impideixin tant
de mal.

Això vol dir que la jota va aparéixer
a Calaceit entre mig d’aquestes
dates, o sigui, cap a 1730. No sabem
com era la música, ni com eren els
passos de ball. La jota de Calaceitque
ens ha arribat i que hem vist ballar a
les Festes d’agost per començar el
ball a la Plaça fins fa pocs anys cons-
tava, segons recordo, d’una tornada i
dues variacions. Jaume Niella, un
molt bon músic, fill de Calaceit, que
va tocar molts anys el clarinet a l’or-
questra Maravella, va escriure la par-
titura d’aquesta jota per a orquestra
o xaranga i així la van tocant, de tant
en tant, inclús amb rondalla de gui-
tarres i bandúrries. Al meu parer, la
primera variació Niella la va fer una
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mica diferent de la que recordem
alguns i a més va afegir al final una
variació més que no és autèntica de

Calaceit, sinó que pertany a la jota

aragonesa que diu: «ya te estás vol-

viendo rosa..», probablement per

allargar-la una mica més.

La forma de ballar aquesta jota era

curiosa. Al sonar les primeres notes,

les parelles, noi i noia, apareixien en

dues files saltant rítmicament i a un

costat i altre, a la vegada que avança-

ven airosament i donaven la volta a

la plaça. En començar la variació,

s’aturaven, s’encaraven les parelles i

marcaven els punts fins arribar a la

tornada, per posar-se una altra vega-

da en fila i ballar avançant i voltant

la plaça, fins la propera variació.

A continuació transcric la versió de

la Jota de Calaceit que jo crec més

ajustada a la música que sentiem de

joves.

Val la pena de ressenyar que també

es tocaven jotes amb la gaita o

dolçaina. Durant molts anys, la gaita

de La Freixneda del tio Basilio va

animar festes i romeries, acompanyat

del tabal.

Hi ha una altra jota per a gaita cone-

guda com El valset de Santa Anna,

que es tocava a l’ermita de la Santa

el dia de la seva festa.
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