
La incorporació de la jota al reper-
tori dels esbarts dansaires fou tardana
i problemàtica. De fet podem dir que
fou tardana perquè acceptar la jota
com a part del patrimoni propi era,
en els paràmetres de l’època, pro-
blemàtic. Hem, doncs, de situar-nos
als anys de sorgiment dels primers
esbarts dansaires per veure’n el con-
text i transitar pel mateix itinerari
que va seguir aquest procés. I no pas
per justificar-lo a cegues, sinó, senzi-
llament, per «entendre’l».

Vegem primer unes quantes
dades. El primer ball amb nom de
jota de què es té constància que fou
recollit en el si d’una compilació
més àmplia de balls populars fou
l’anomenada «jota borratxa». La va
recollir Enric Vigo en el seu Aplec de

balls populars del Pallars, publicació
de 1909 de la Secció Folklòrica del
Centre Excursionista de Catalunya
que recollia els balls premiats l’any
anterior. No es tractava, però, ben
bé d’una jota, sinó que aquest és
un dels noms –junt amb el de
«corranda» o «juli» – amb què es
coneixia als Pallars una manera
d’acabar alguns balls consistent a
accelerar progressivament el movi-
ment. Hem de fer notar, tanmateix,
que Vigo assenyala en la seva des-
cripció que «la música toca la jota
aragonesa o bé’l fandango». No fou
fins al 1952 que un esbart dansaire
incorporà una jota al seu repertori.
Ho féu l’Esbart Verdaguer, amb les
Majorales d’Ulldemolins. Fou la
dansa núm. 63 que van estrenar
d’un total de 96, dada que ja ens
diu força coses. L’Esbart Català de
Dansaires, institució vinculada a
Aureli Capmany i que encara con-
serva el seu inventari, no en va
estrenar cap fins al 1965 (també les
Majorales d’Ulldemolins).

Tenint en compte que el primer
esbart, el Catalunya Vella de Vic, es
funda el 1901, i que el primer gran
esbart barceloní actua per primera

vegada el 1908, la incorporació de la
jota a principis dels 1950 al reper-
tori dels esbarts és notablement tar-
dana.A què es deu, aquest fet? Sen-
zillament, a que les jotes no encai-
xaven bé en el discurs del fol-
kloristes conservadors –els hegemò-
nics– de l’època. No hem d’oblidar
que el sorgiment dels esbarts dan-
saires és una conseqüència del
desenvolupament del programa
políticocultural de la Renaixença.
Aquest moviment, i els estudis sobre
el folklore que va promoure, estaven
informats per uns corrents filosòfics
i culturals determinats que exami-
narem a continuació de manera
sumària per tal d’entendre la mar-
ginació que va patir la jota durant
aquell període.

Cal que parem esment en
primer lloc a la noció de volksgeist o
‘ànima del poble’, manllevada del
romanticisme alemany. Segons
aquesta, tots els pobles tenen una
ànima, la manifestació més visible de

la qual es materialitza en expressions
d’ordre cultural i psicològic. En
aquest sentit, existia un acord entre
els ideòlegs catalans de l’època a
emfasitzar el seny i la laboriositat
com els dos trets distintius del caràc-
ter català. Íntimament lligada amb
aquesta noció, hi ha les de «raça» i
psique (o mentalitat, en termes de
l’època). A aquestes nocions del se-
gle XIX cal afegir tot el discurs del
Noucentisme, especialment la seva
reivindicació de l’hel·lenisme en
tant que base de la cultura catalana,
com a elements determinants en el
desenvolupament del discurs propi
del folklore català.

Hem d’entendre que la Renai-
xença és el primer gran programa de
(re)construcció nacional català. La
tasca consistia en dibuixar «una»
nació, visible i entendible per tot-
hom, tot deixant-ne ben clars els
seus contorns. El que feia el folklore
era recollir mostres, expressions de la
cultura popular, la base sobre la qual
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JOTA, RECERCA FOLKLÒRICA I ESBARTS
Breu història d’un desencontre

Roger Costa Solé

L’Esbart Català de Dansaires interpretant el Ball de Coques de Prades 

en el marc de les festes de celebració del 50è Aniversari de l’Obra del Ballet Popular.

10 de juny de 1995 (Plaça Sant Jaume de Barcelona).
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es podia parlar d’un poble català

diferenciat dels altres. Però no ho

feia d’una manera asèptica, sinó que,

ben al contrari, en general es reco-

llien i compilaven aquelles mostres

que encaixaven bé amb aquesta

imatge del poble català, o almenys

les que no la transgredien de forma

greu. Quantes cançons picants no es

van perdre en aquest camí? Quants

contes «immorals» no van caure en

l’oblit pel pudor o la intenció mora-

litzant del folklorista compilador?

Doncs això és, si fa no fa, el que

li va passar a la jota. La jota quedava

fora d’aquests contorns. Era una

manera de ballar viva i alegre que

no s’avenia gaire bé amb aquest

estereotip de català assenyat i labo-

riós. Era, a més, de la Catalunya

Nova, mentre que tot l’imaginari de

la Renaixença es va construir sobre

un quadre idealitzat de la Catalunya

Vella: la masia, el pairalisme, l’he-

reu... Però, sobretot, la jota era sos-

pitosa de no ser genuïnament cata-

lana. Era, per tant, un ball sobre-

vingut, que mereixia poca atenció.

Una altra debilitat que va afec-

tar la incorporació de la jota al re-

pertori dels esbarts fou la històrica

manca de presència d’esbarts dan-

saires a les Terres de l’Ebre i, en ge-

neral, a les comarques del terç sud

de Catalunya, una dada que és a

l’hora un símptoma i una causa d’a-

questa debilitat. Símptoma del que

acabem de dir: l’imaginari del fol-

klore català es construeix fonamen-

talment sobre elements idealitzats de

la Catalunya Vella, i per aquest motiu

la gent del sud del Principat se’n

sentia allunyat. Causa perquè proba-

blement la presència d’algun esbart

potent a la zona hauria permès la

incorporació de la jota al repertori

propi i, per extensió, al de la resta

d’esbarts. En relació amb el que

dèiem del «símptoma», s’entén per-

fectament per quin motiu els

primers esbarts es van concentrar

sobretot a Barcelona i la seva àrea

metropolitana, i a diversos punts dis-

persos de la Catalunya Vella. El

primer esbart fundat en el que

podem considerar la zona d’influèn-

cia extensa de la jota fou l’Esbart

Dansaire l’Harmonia, de Tarragona

(1926), però només va durar 11 anys.

L’Esbart Dansaire de Capçanes, al

Priorat, tingué encara una vida més

efímera: 9 anys. No és fins al 1955

que es funda un esbart que tindrà

continuïtat a la mateixa comarca de

les Majorales d’Ulldemolins: l’Esbart

Sant Gregori de Falset (1955-1998).

Els primers esbarts que es funden en

poblacions del que avui entenem

com a Terres de l’Ebre no ho fan fins

l’any 1965 i, significativament, cap

dels dos s’autodenomina «esbart».

Ens estem referint als Estels Dan-

saires, de Paüls (de vida també

efímera: 6 anys), i al Grup Folklòric

Tortosí de la Societat de Cantaires

de l’Ebre Delta de Tortosa.Tenint en

compte que amb anterioritat s’ha-

vien fundat més de 200 esbarts arreu

del territori català –inclosa la Ca-

talunya Nord–, és evident que la

incorporació de les terres del sud al

panorama esbartístic general és tardà,

molt tardà.

Val la pena que centrem la nos-

tra atenció, doncs, en el nucli dur

dels estudis de folklore de la primera

meitat del segle xx a Catalunya, ubi-

cat físicament a Barcelona, per mirar

d’escatir quina consideració va rebre

la jota entre els primers folkloristes

que la van abordar.Aureli Capmany,

per exemple, en els dos volums de

La dansa a Catalunya (1930, 1953),

no esmenta la jota ni una sola vega-

da. En el primer intent de caracte-

rització de les danses populars cata-

lanes en el seu conjunt, diu:

Hom ha cregut trobar sovint un
segell grec en certes danses
populars catalanes. [...] Atès el
caràcter de la dansa popular dels
països veïns de Catalunya amb
els quals pot haver-hi hagut més
relació i acostament, pot deduir-
se que la catalana no s’ha conta-
minat fins a l’època moderna,
que bé pot situar-se després de la
primera trentena d’anys del segle
xixè. Tenim la convicció que el
tipus característic català porta un
sediment tan profond que no ha
desdit del seu origen a través del
temps. En estudiar l’anomenat
«ball pla» i les seves variants,
insistirem sobre aquest punt, que
tenim com a primordial per a de-
cidir el caràcter de la dansa a
Catalunya.

La cita és un compendi –a voltes

afirmat, a voltes insinuat– de les

principals influències que havia

rebut fins aleshores el folklore

català: origen grec, caràcter civi-

litzat, capteniment assenyat. Poste-

riorment, en el seu segon volum,

Capmany bandeja també de manera

absoluta la paraula jota, per bé que

parla de balls que han estat identifi-

cats com a variants d’aquest ball:

«ball de la coca o de les coques» i

«majorales». A El ball i la dansa po-
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de Batea.



pular a Catalunya (1948), l’autor
segueix en la mateixa línia, i tot i
que posa una mica més d’èmfasi en
la diversitat territorial, ho fa per
baixar fins a l’escala comarcal i local,
fet que desdibuixa la unitat regional
tal com l’entenem avui quan parlem
de la jota a les Terres de l’Ebre.

La primera gran caracterització
de la jota feta des de l’òptica del
folklore català la trobem al Diccionari

de la dansa (1936), de Francesc Pujol
i Joan Amades. Allà la jota està re-
collida profusament, amb explica-
cions que podem considerar ja dins
dels estàndards moderns, allunyades
de prejudicis ideològics i cercant-ne
l’asèpsia científica. Pel que fa a l’ex-
tensió geogràfica de la jota, ja se la
considera en aquell moment un ball
especialment arrelat a l’Aragó, tot i
que encara popular arreu d’Espanya.
D’entre els territoris que confor-
men els Països Catalans la situa a
Menorca, Mallorca, País Valencià i al
sud de Catalunya. Respecte al Prin-
cipat, diu:

A Catalunya la jota és ballada per
tota la ratlla d’Aragó i bona part
de l’anomenada Catalunya No-
va, per influència, sens dubte, de
les veïnes terres aragoneses.Com
que a Catalunya les castanyetes
no són usades per a la dansa, la
jota és ballada fent esclafir els
dits [...]. A les terres tortosines, i
especialment a la ciutat de Tor-
tosa, ha estat molt popular la
jota. [...].

No s’observa en aquesta definició
cap reticència a acceptar la jota com
un ball que es balla a Catalunya,
encara que es faci referència al seu
origen aragonès.Amb la referència a
les «terres tortosines», d’altra banda,
ja se circumscriu la zona pròpia de
la jota a Catalunya com les Terres de
l’Ebre actuals.

Per la seva part, Aureli Cap-
many, a l’Inventari del ball i dansa po-

pular en països de llengua catalana:

Principat de Catalunya, Arxipèlag Ba-

lear, Reialme de València i Comtat del

Rosselló, tampoc recull cap jota fins a
dates força tardanes. L’Inventari és
una obra iniciada probablement
abans de la guerra però que l’autor
no comença a transcriure de manera
definitiva fins al 1945. En el cas,
doncs, d’haver despertat l’interès per
part de l’Esbart Català de Dansaires
–al qual estava vinculat– o de qual-
sevol altre esbart, la informació sis-
tematitzada no hauria estat dispo-
nible fins a la segona meitat de la
dècada de 1940.

El primer gran esbart barceloní
que va incorporar una jota en el seu
repertori fou, com hem esmentat al
principi, l’Esbart Verdaguer l’any
1952. Aquesta dada és important
perquè aquests grans esbarts bar-
celonins eren els únics que tenien
capacitat per desenvolupar un pro-
grama de recerca folklòrica sistemà-
tica, o bé tenien a mà les informa-
cions dels folkloristes més reputats.

És important,però, sobretot,perquè a
partir d’aquests esbarts es feia difusió
dels balls «degudament» coreogra-
fiats als altres esbarts implantats
arreu del territori. Què va fer que
una jota s’acabés incorporant al
repertori d’aquest esbart i que, pos-
teriorment, es difongués entre els de
la seva influència? Diversos factors,
al meu entendre. En primer lloc, per
oposició als balls contra els quals

lluitaven explícitament els folklo-
ristes conservadors ja des de finals
del segle XIX, els balls de parella que
arribaven sobretot de París. O sigui,
la jota acompleix el primer requisit
moral: insinua, però la parella mai
arriba a tocar-se. Després, perquè la
seva presència en moltes zones de
Catalunya es podia explicar «cientí-
ficament» com un exemple típic de
difusió cultural. I, en tercer lloc, per
un procés de maduració del folklo-
risme català. Es passava de la unifor-
mització a l’acceptació –matisada–
de la diversitat. Així figurava en el
llibret explicatiu que, com de cos-
tum, es lliurava als assistents a la pre-
sentació de les noves coreografies de
l’Esbart Verdaguer:

El aire y el ritmo de la jota se dilu-
ye en Cataluña en las riberas del
Ebro que colindan con Valencia y
Aragón. En Ulldemolins y con el
nombre de Majorales (cuidadoras
del Altar de la Virgen) existe un
baile que no es nada más que una
jota.
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És el període, curt però intens,
en què Manuel Cubeles és al capda-
vant del cos de dansa d’aquest es-
bart. Cubeles és un home d’abans de
la guerra, amb clares influències del
folklore conservador. Tenia al seu
abast les informacions del Diccionari

de la dansa, així com les informa-
cions directes que encara podien
aportar personatges com Aureli
Capmany o Joan Amades. Posterior-

ment, a partir de mitjan de la dèca-
da de 1950, quan Salvador Melo el
succeiria al capdavant del cos de
dansa, el Verdaguer incorporaria al
seu repertori algunes jotes ma-

llorquines i valencianes en diverses
coreografies.

La incorporació de la jota en el
repertori de l’Esbart Català de
dansaires encara és més tardana.
Aquest esbart no ballarà les Ma-
jorales d’Ulldemolins fins al 1965,
una jota de Mallorca fins al 1980, i
no és fins al 1989 que comença a
interpretar jotes de les Terres de
l’Ebre.

Caldria veure quina fou la trajec-
tòria de Ballets de Catalunya, l’altra
gran institució creada el 1953 per
vehicular el moviment esbartístic de
postguerra, en relació amb la jota. La

informació publicada de què dis-
posem apunta que també incorporà
la jota bastant tardanament. La data
de la seva fundació, en qualsevol cas,
ja ens diu quina seria l’antiguitat mà-
xima d’aquesta incorporació.

A manca d’un estudi més apro-
fundit que pugui explicar altres
mecanismes de difusió, hem de con-
cloure aquí que no fou fins a la
incorporació de la jota en l’Esbart
Verdaguer i per mitjà de la tasca de
difusió de l’Obra del Ballet Popular
–institucions que, en els seus inicis,
es confonen– que la jota no s’incor-
pora al repertori habitual dels
esbarts dansaires. Els textos erudits
dels folkloristes i les dates d’incor-
poració efectiva de la jota als reper-
toris de danses dels esbarts esmentats
crec que ens permeten entendre de
manera ben concloent per què la
jota no fou integrada com a part del
patrimoni cultural propi fins a dates
ben tardanes, ben bé fins passats
cinquanta anys de la creació del pri-
mer esbart dansaire.
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Jota mallorquina (lloc sense identificar).

C
P

C
P

T
C
/F

O
N

S
J
O

A
N

A
M

A
D

E
S
.

C
P
1

7
-2

5
2

0

L’Esbart Català de Dansaires interpretant el Capdedansa del Pinell de Brai 

a la ballada de Carnaval del 5 de març de 2000 a Sabadell).
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