
Aquesta exposició neix com a fruit

de la meva experiència amb les

músiques i els balls menorquins, que,

des de sempre, m’ha permès indagar

i contrastar les informacions que

hem rebut dels nostres majors amb

totes aquelles que hem pogut trobar

documentades i teoritzar sobre l’ar-

ribada de la jota a Menorca.

La jota s’ha convertit en un fe-

nomen popular gairebé universal; si

més no, el trobam a totes les regions

espanyoles. Segurament ha transcen-

dit molt més la jota aragonesa

perquè és en aquella comunitat on

s’ha introduït en multitud de recur-

sos folklòrics com ara tot tipus de

cants i tonades (aurores, albades,

romanços, goigs sacres i profans i

nadales), balls, danses i contradanses.

Avui en dia és pràcticament

impossible destriar els orígens exactes

de la jota perquè, com ha succeït

amb tots els balls i músiques popu-

lars, l’estructura i composició actual

és la síntesi d’elements que s’han

acumulat durant anys després de pro-

cessos llargs i incògnits.A més a més,

circulen teories sobre el seu origen

basades en llegendes sovint de dub-

tosa credibilitat o senzillament do-

nades per falses pels investigadors.

La més popularitzada sobre

l’origen de la jota, d’on han sorgit

dues cobles que ha contribuït a

mantenir la llegenda, és la del moro

Aben-Jot, que va ser desterrat de

València i va arribar a Calatayud

amb una melodia de la seva invenció

a la qual van posar el nom de jota en

honor al seu nom: «La jota se llama

jota, / porque la inventó Aben-Jot / y se

llama aragonesa, / porque aquí se bau-

tizó» o «La jota nació en Valencia / y se

crió en Aragón. / Calatayud fué su cuna

/ en la orilla del Jalón». La falsedat es

manifesta perquè en l’àrab clàssic no

existeix cap nom comú o llinatge

amb el mot jot i aben significa ‘fill o

descendent’. Fins i tot, hi ha qui

afirma que la jota és d’inspiració

canària. Etimològicament tampoc

s’arriben a unificar postures sobre la

procedència del mot. Així, per una

banda tenim que pel P. Alcalá ven-

dria de xatha (pronunciat [xhota]),

paraula del dialecte dels moriscos

espanyols i que encara existeix en

l’hispanomarroquí i a l’argelí amb el

significat de ball o dansa. Hi ha qui

relaciona l’arrel de la paraula amb el

mot àrab xotah, que significa saltar

rítmicament. Aquest fet ens porta

fins a l’Arxipreste d’Hita, ja que en

el Libro de los Cantares apareix el

verb sotar, tot i que el Diccionari

d’Autoritats no recull la paraula fins

al 1899 amb el mateix significat. Les

discrepàncies arriben a tal punt que

mentre Ribera Tarragó assegura que

la jota i tots els balls regionals tenen

l’origen als antics càntics d’Alfons X

el Savi, Demetrio Galán Bergua

(autèntica autoritat en el tema) asse-

gura que els plantejaments de Ribe-

ra no tenen cap tipus de consistèn-

cia, però assegura que la jota ja exis-

teix, encara que no amb aquest

nom, des del segle XVII, i ho de-

mostra amb una nadala datada el

1666 titulada «De esplendor se

doran los ayres», original de Ruiz de

Samaniego (mestre de capella del

Pilar) amb característiques similars a

la jota. El que si és cert, és que la jota

no apareix entre els disset balls o

danses que anomena Miguel de

Cervantes en El Quixot, ni tan sols

quan Sanxo i el mateix Quixot ar-

riben a l’ínsula Baratària, a prop de
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l’Ebre. Aquest fet purament anec-

dòtic té sentit si el contrastem amb
les dades reals sobre la primera
aparició del mot jota, trobat en un
document manuscrit de finals del
segle XVII procedent d’Àvila, titulat
«Cifras para Arpa», en el foli 25. Des
d’aquest document fins a la popula-
rització real de la jota per tot el ter-
ritori espanyol –que segons Antonio
Beltran no es va produir fins al segle
XIX i també ho corrobora el Dic-

cionari d’Autoritats quan recull el mot
a partir de 1803–, hi va haver un
procés de formació i expansió en la
centúria del 1700.

Si tenim en compte la fusió dels
diferents elements que, tal i com
hem dit, conformen els balls popu-
lars, no és gens arriscat veure-hi vin-
culacions àrabs i andaluses, de la ma-
teixa manera que també podem
veure-hi reminiscències bizantines,
perses o com Ricardo del Arco i
Miguel Mitjana, que hi veuen ves-
tigis dels ibers, bascos, gòtics i orien-
tals. En canvi el mestre Bretón, allà
per l’any 1890, no trobava similituds
entre la jota i la música àrab ni amb
l’aire ni amb la tonalitat, i que si no
venia del fandango, ho feia del car-
naval de Venècia perquè tenia la
mateixa factura tècnica.

Tant si situam l’origen de la
jota a Calatayud com si ens fixam
amb l’afirmació de Martín Torner,
que diu que la jota procedeix
d’Andalusia i s’entronca amb el fan-
dango, tenim mostres de jotes de
llocs diferents, amb tantes sem-
blances, que ajuden a postular el
naixement de la jota en un lloc
indeterminat  fruit de la simbiosi
d’uns balls procedents del sud pel
vessant mediterrani, que allà s’adap-
ten a les particularitats d’aquella
regió i es fusionen amb elements
d’altres balls i danses arcaiques que
durant el segle XVII es van consoli-
dar. Després, durant el procés d’ex-
pansió i popularització del segle XIX

per la resta d’Espanya, va patir els
darrers retocs d’acord als usos i cos-
tums dels llocs que visitava fins
arribar a la jota que avui coneixem
com: la jota d’Ascó, la jota de
Moixent, la jota mallorquina o la
jota de Menorca. Les semblances
musicals són tan evidents com
l’estructura dels passos que s’hi
ballen, fet que deixa prou clar el
tronc comú de la jota. Sabem que
era prou popular quan Ferran VII i
la seva esposa van visitar per segona
vegada Saragossa el 1828 i la força
amb què es va manifestar durant els

«Sitios de Zaragoza». Igualment, el
Volum I del Cançoner Popular de

Catalunya de la Fundació Concep-
ció Rabell i Cibils, Vda. Roma-
guera, recull una entrada sobre la
fandanguera com a una varietat de
jota mallorquina popular a Menorca
però que també es ballava a Ma-
llorca. Na Magdalena i n’Esperança
Barber, filles des Conquet, assegu-
ren que van ser uns guàrdies civils
mallorquins que vivien al Migjorn
que van introduir aquesta jota per
terres menorquines fa poc més de
60 anys.

Ni la memòria dels nostres
majors ni els documents fins ara
consultats poden posar data a l’arrib-
ada exacte de la jota a Menorca.Tan
sols disposam de la memòria de les
dues germanes nomenades anterior-
ment, que recordaven quan son pare,
Antoni Barber Vidal, deia que la jota
es va ballar després del bolero i molt
més tard que el fandango. Tenim la
referència de l’historiador Francesc
Hernández Sanz (1863-1949), en la
seva Història de Menorca, on diu que
es ballava la jota i el fandango a la
plaça major, o l’obra costumista Foc i

fum (1885), de Joan Benejam, on el
personatge de l’amo en Joan parla
dels balls més primorosos de la seva
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joventut, que podem situar a la dèca-
da dels anys cinquanta del segle XIX

i deixa d’anomenar la jota, igual que
l’Arxiduc Lluís Salvador que en el
Die Balearem, quan parla dels balls
menorquins, tan sols parla de fan-
dango i bolero. Aquestes cites per-
meten situar l’arribada d’aquest ball
ben entrada la segona meitat del
segle XIX. Aquest fet concorda amb
el moment d’expansió de la jota pel

territori espanyol i, si ens fixam en
les semblances de les quatre jotes
anomenades anteriorment, permet
dibuixar un recorregut des del sud
d’Aragó, passant per València i
Alacant, des d’on fa el bot cap a
Mallorca i llavors arriba a Menorca.
Curiosament, els sis punts de jota
que encara ballen a Ciutadella s’ano-
menen els passos mallorquins i es-
tructuralment tenen molts punts en
comú amb alguns punts de jota mal-
lorquina. Si donam per bo el recor-
regut descrit, tampoc ens ha de sor-
prendre que alguns sonadors ma-
llorquins antics sonin el guitarró de
manera molt similar als ciutade-
llencs, ni que hi hagi tonades de jota
semblants, per no dir iguals, a indrets
diferents.

En el seu camí cap al nord
també trobam algunes particularitats
diferenciadores: passa de l’energia i
vigor de l’alt Aragó al repòs de l’alta
muntanya. La simbiosi de la jota amb
el fandango, que segurament es va

produir en el seu camí cap al sud,
també la trobam a Menorca. Al po-
nent menorquí, jota i fandango
tenen una construcció musical molt
semblant. De compàs ternari presen-
ta una estructura harmònica basada
en l’alternança de quatre compassos
de tònica i quatre de dominant.
Distingim una part instrumental
plena de variacions que s’interrom-
pen amb una part cantada formada

per set frases musicals. Així i tot, en
algunes ocasions les composicions
actuals de jota s’alliberen d’aquest
tret i generalment s’ha perdut la tor-
nada o la resposta picada de la cobla.
És un ball viu i d’execució vigorosa
que a Menorca adquireix un aire re-
lativament pausat i d’execució har-
moniosa. Mentre sona la tornada, els
balladors fan «el passeig» (és com un
peu ròssec girant sobre si mateix), i
mentre dura la cobla, fan els sis punts
o passos que encara conservam
muntats tal i com els van coreografiar
a la Sección Femenina a partir dels
anys quaranta del segle XX.La part del
llevant menorquí ha conservat mú-
siques diferents que, segons les filles
del Conquet, antigament ballaven
amb punts de fandango, però amb el
temps i els diferents contactes amb
illencs/ques mallorquins/es van apa-
rèixer alguns passos i algunes músiques
més (fandanguera, boleres, copeo).

La jota s’interpreta amb guitarra
i guitarró, dos dels instruments més

característics que generalment ras-
quen els acords. Amb el temps, els
sonadors de guitarra han anat per-
dent la capacitat que tenien els nos-
tres avantpassats de rascar les cordes
i alhora percudir l’instrument por-
tant el ritme. Solen afegir-s’hi ins-
truments de plectre com la ban-
dúrria i el llaüt, que en fan el con-
trapunt i la melodia. Tampoc hi
poden faltar instruments de percus-

sió o de frec com castanyoles, pan-
deretes, bòtils, etc. En els grups del
centre i llevant trobam alguna flauta
i algun violí que antigament solia fer
variacions de la cobla. El cant és
homòfon a la part de ponent i, mo-
dernament, a duo o a cor a la resta
de l’illa.

En resum, a Menorca trobam
dues maneres particulars de jota: la
jota del centre i llevant de l’illa, que
antigament es ballava amb passos de
fandango i que en l’actualitat algunes
agrupacions hi han afegit punts més
actuals de jota mallorquina o de prò-
pia creació amb la música de la jota
menorquina, i d’altres jotes de factura
més recent amb el nom d’alguna
població; així, la jota de Ciutadella tan
sols ha conservat sis passos que ano-
menam els passos mallorquins i les
músiques de la jota de dalt, de baix,
retxada, re-si-mí amb musicalitat més
arcaica i regust afandangat. Indub-
tablement, els menorquins van acollir
la jota i la van fer menorquina.
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de Ciutadella (1920).


