
INTRODUCCIÓ

València és un país amb una gran

varietat de balls tradicionals, segura-

ment superior a la de qualsevol altre

país de l’àmbit ibèric. A priori, po-

dem pensar que la causa és el ca-

ràcter dels valencians, amb una gran

afició per la música i pel ball, una

tendència general a adoptar modes

forasteres i al mateix temps la re-

sistència a abandonar les manifesta-

cions de la cultura autòctona per

part d’alguns sectors de la població.

En realitat, caldria estudiar quines

són les causes que propicien aquesta

diversitat, per evitar caure en tòpics.

Dins el repertori de balls valen-

cians, els més comuns apareixen

també a altres territoris hispànics.

Aquests són les jotes, els uns o

malaguenyes (fandangos), les segui-

dilles i els boleros. Altres balls es

poden considerar fonamentalment

valencians, com els fandangos ar-

caics del nord del país, encara que

s’estenen també per comarques

limítrofes d’altres territoris. Final-

ment, hi ha els balls exclusivament

valencians, on s’inclouen el copeos

(un tipus de seguidilla de la zona de

Mariola totalment diferent als co-

peos del llevant mallorquí), les va-

lencianes de ball, els fandangos de

cobla partida i les jotes de quatre.

L’any 2004 vaig escriure un ar-

ticle en què definia i comparava els

dos darrers tipus de balls: fandangos

de cobla partida i jotes de quatre. En

aquest article em centraré exclusiva-

ment en les jotes de quatre i revisaré

algunes de les qüestions que ja vaig

exposar.

LOCALITZACIÓ DE 
LES JOTES DE QUATRE

Les jotes de quatre són un tipus de

ball diferent de la jota i de la resta

de gèneres de ball tradicional valen-

cià. Totes les peces que conec se

situen a l’espai geogràfic que hom ha

denominat Comarques Centrals

Valencianes, és a dir, l’àrea situada al

sud del riu Xúquer i al nord de la

línia Biar-Busot. Concretament, la ma-

joria apareixen a la comarca de l’Al-

coià, encara que també hi ha exem-

ples a la Marina Alta i la Vall d’Al-

baida (Vegeu figures 1 i 2). Els balls

que he pogut identificar com a jotes

de quatre són la jota de Barxell

(Alcoi), la joteta enganyà d’Ibi i la

jota de quatre de Biar, a l’Alcoià;

la pedreguera de Benissa a la Marina

Alta; i la jota de Mariola (Bocairent),

a la Vall d’Albaida. A més, el ball de

quatre de Benigànim (la Vall d’Albai-

da) es pot considerar un híbrid entre

la jota i la jota de quatre.

ESTRUCTURA MUSICAL

Les jotes de quatre es componen de

dues parts que van alternant-se: una

instrumental i una altra cantada.

No hi ha diferències harmòniques

entre aquestes dues parts. En la seua

execució s’empren tres acords de

guitarra dins una tonalitat major:

tònica, dominant i subdominant. La

combinació d’acords és la següent:

tònica-subdominant-tònica-domi-

nant. Cadascuna de les postures de

la guitarra es manté dos compassos
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LA JOTA DE QUATRE

Un tipus de ball tradicional del País Valencià

Joan-Antoni Cerdà i Mataix

Esquema 1

Part instrumental                         Part cantada
2c                                                                                2c

�

T      S     T     D      T      S      T     D                       T      S     T     D      

8c                            8c                          4c            4c
Aquesta unitat es repeteix 2, 3 o 4 vegades

c = nombre de compassos T = tònica D = dominant S = subdominant

Figures 1. Localització de les comarques de l’Alcoià,

la Vall d’Albaida i la Marina Alta dins el País Valencià.

Figura 2. Poblacions on s’han localitzat 

exemples de jota de quatre.



ternaris, per la qual cosa, la combi-

nació completa té una duració de

huit compassos. Generalment, el can-

vi d’acord no coincideix amb el

canvi de compàs, tal i com expli-

caré després.

La part instrumental s’elabora a

partir d’una melodia que ocupa els

huit compassos corresponents a la

combinació d’acords.Aquesta melo-

dia es repeteix una altra vegada per

donar pas a la part cantada. Per tant,

podem dir que l’estructura de la part

instrumental seria de dos períodes de

huit compassos (8+8). Pel que fa a

l’estructura de la part cantada, cal

assenyalar que cada vers de la «can-

çó» o cobla coincideix amb una frase

musical.Cada frase té una duració de

quatre compassos i el nombre de

frases musicals és sempre parell.

Cal remarcar també que moltes

de les jotes de quatre presenten les

cançons partides, és a dir: la divisió

de la part cantada en dues meitats

per una intervenció instrumental.

Aquesta característica la trobem

també a les seguidilles i als fandan-

gos de cobla partida d’aquesta àrea

geogràfica. (Esquema 1)

El ritme de les jotes de quatre és

ternari, però la melodia sol presentar

síncopes successives que poden fer-

nos dubtar sobre el compàs. Fre-

qüentment, els accents melòdics es

disposen cada dues i cada quatre pul-

sacions (2+4). El que ocorre és que

cada dos compassos ternaris (3/4) el

temps fort es desplaça al tercer temps

del compàs anterior, la qual cosa

origina una doble sensació binària i

ternària. Aquesta sensació augmenta

encara més perquè la fórmula rítmi-

ca de la guitarra sol presentar un

període de tres pulsacions que es

repeteix indefinidament.Així, podem

dir que mentre la guitarra efectua un

ritme ternari, la melodia segueix

un ritme binari. (Esquema 2)

A més a més, el canvi d’acord

sol fer-se coincidir amb el segon

accent –és a dir, amb el desplaça-

ment del temps fort de la seua

situació ordinària al compàs de 3/4–

cosa que augmenta la sensació

d’ambigüitat entre el ritme binari i

ternari. Aquest fenomen podem

observar-lo a la partitura manuscrita

per Eduardo López-Chavarri d’una

jota de quatre arreplegada a Bo-

cairent: la jota de Mariola.1 

ESTRUCTURA 
COREOGRÀFICA

Pel que fa al ball, la col·locació

habitual de les jotes de quatre és en

quadres de quatre persones. Açò es

compleix a tots els exemples que

coneixem, llevat de la joteta enganyà

d’Ibi, que es balla en filera. D’altra

banda, és comuna la realització de

cadenes –encreuaments entre els ba-

lladors– durant la part instrumental i

de diferents passadetes durant la part

cantada.A Biar, Ibi i Bocairent es fan

les cadenes durant la part cantada.

Açò no ens ha d’estranyar, ja que és

usual en altres balls d’aquesta zona,

com les seguidilles de la Marina

Baixa i el Comtat.

LA QÜESTIÓ DEL NOM

Alguns autors han inclòs les jotes de

quatre que acabem de descriure i els

fandangos propis de l’àrea Alcoi-

Alacant dins un mateix sac. Han

suposat que es tracta del mateix

gènere musical i per tant han pro-

posat un únic nom per als dos estils.

Primerament, el grup de danses

«Cardaors»(1989, 19) els va anome-

nar balls afandangats, ja que van

considerar que «l’aire del fandango

del sud els dóna una cadència espe-

cial». Entenc que amb aquesta afir-

mació estan referint-se al ritme sin-

copat que hem comentat abans. No

obstant això, aquesta característica

no pot servir per definir un gènere

musical, perquè és comuna a quasi

tots els balls tradicionals valencians.

Posteriorment, Pardo i Jesús-María

(2001: 440) van proposar el nom de

fandangos de cobla partida per a

aquests dos tipus de balls. Encara

que es van adonar de la complexitat

de trobar un patró comú per a tots

ells, no van distingir que es tractava

de dos estils de ball diferents.

Al meu article de 2004 vaig

exposar que aquests dos tipus de ball

presenten un conjunt de caracterís-

tiques pròpies que em duen a con-

siderar-los com a gèneres diferents

entre ells i diferents a la resta de balls

coneguts. Per això vaig proposar un

nom per a cadascun d’ells: jotes de

quatre i fandangos de cobla partida.

La diferència principal entre

ambdós estils és la base harmònica

sobre la qual es desenvolupen les

melodies. Les jotes de quatre usen els

acords de tònica, dominant i sub-

dominant, en canvi els fandangos de

cobla partida només usen la tònica i la

dominant, que s’alternen cada dos

compassos. La duració de la combi-

nació d’acords que forma la unitat

mínima d’acompanyament amb la

guitarra també és diferent: quatre

compassos per als fandangos de cobla

partida i huit per a les jotes de quatre.

Aquest fet condiciona que la duració

de les melodies també siga diferent.

Quan vaig proposar el nom de

jotes de quatre vaig tenir en compte

la denominació popular dels difer-

ents exemples que conec. Entre

aquestes denominacions predomina

el mot jota (Barxell, Mariola, Ibi i

Biar). D’aquesta manera, hauríem

d’acceptar el terme jota per a desig-

nar aquesta espècie musical que hui

ens ocupa. No obstant, aquesta

denominació no ens duria enlloc, ja

que no discrimina la vertadera jota i

produiria confusió. Per això, es fa

necessari adjectivar aquest terme i

així poder-lo diferenciar.

En fixar-me en la coreografia de

les peces que coneixia, vaig com-

provar que la majoria tenen en co-

mú que es ballen en quadres de qua-

tre persones. La denominació de dos

d’aquests balls fa referència a aques-

ta circumstància (jota de quatre i

ball de quatre). Per tant, pense que

la denominació jota de quatre és la

més apropiada per a referir-se a estes

peces que fins fa poc s’havien con-

siderat jotes o s’havien ficat dins el

sac dels balls afandangats.
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Esquema 2

Guitarra: compàs 3/4 ordinari 

F         D         D      

Melodia: desplaçament del temps fort 

F          D        F *      D        SF        D            

F = temps fort D = temps dèbil SF = temps semifort * Canvi d’acord



Una altra possibilitat seria usar

el nom de «ball de quatre» per a de-

signar aquests balls, però estaríem
perdent el mot d’ús tradicional: jota.
A més, aquesta denominació també
ens podria dur a confusió, ja que a
les comarques del nord del País
Valencià se sol anomenar ball de
quatre a les jotes ballades en quadres
de quatre persones (Associació Cul-
tural Ramell 2006, 43).

CONCLUSIONS I REFLEXIONS
FINALS

En aquest article m’he ocupat d’un
gènere de ball tradicional valencià
molt desconegut i que en ocasions
s’ha confós amb un altre tipus de
ball. He descrit les seues caracterís-
tiques principals, he tractat d’aclarir
aquesta confusió i he proposat el
nom de jota de quatre per a referir-
me a ell. Açò és només un punt de
partida, que hauria d’estar seguit per
altres estudis que en permeteren un
coneixement més profund.

És poc probable que es loca-
litzen nous exemples de jota de qua-
tre als treballs de camp que s’estan
fent actualment a les Comarques
Centrals Valencianes, però no seria
estrany que n’apareguera alguna
mostra entre els reculls de partitures
anteriors als anys seixanta del segle
XX. S’hauria de buscar especialment
entre els materials inèdits arreplegats
al Comtat per Just Sansalvador per
a l’Obra del Cançoner Popular de
Catalunya. També caldria fer una
anàlisi musical completa de totes les
peces conegudes, així com un estu-
di comparatiu.A més, s’hauria d’in-
vestigar l’origen del gènere i la seua
relació amb altres gèneres, concreta-
ment, amb les seguidilles, ja que he
observat que tenen algunes coses en
comú. De fet, a Iecla (Múrcia) –prop
de l’àrea de difusió la jota de quatre–
es conserva un ball anomenat las
Alpargateras que es pot considerar
un híbrid entre seguidilla i jota de
quatre. Podriem estar davant una
baula perduda?

En definitiva, queda palesa la
crítica situació de les jotes de quatre,
donat el seu estat de total fossi-
lització, les escasses mostres que hi
ha i la reduïda extensió on es tro-
ben. Per aquest motiu, és desitjable
un major esforç en la recerca, l’estu-
di i la divulgació d’aquest tipus de
ball.

Nota
1. Agraïsc sincerament a Fermín Pardo
que ens permetera a alguns membres de
l’associació Sagueta Nova de Biar con-
sultar els fons de l’Arxiu de la Secció
Femenina de València que custodia a sa
casa, on es conserva aquesta partitura, i
que ens la fotocopiara.
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54 Jota de la Mariola.

Partitura manuscrita

per Eduardo López-

Chavarri.


