
Quan la jota era una dansa que ja

només restava en el record o es pun-

tejava a l’interior de les cases, Josep

Bargalló i Badia va decidir recórrer

desenes de pobles del Camp de

Tarragona i Terres de l’Ebre per re-

collir i enregistrar què ballaven els

nostres avis, i descobria com, a ritme

de jota, el ball de coques, la dansada,

el capdeball o la primera dansa havia

estat, sens dubte, el ball de plaça per

excel·lència d’aquests pobles fins a la

Guerra Civil.

Nascut a Reus en plena Dicta-

dura franquista, agraeix que els seus

pares l’eduquessin des d’un catalanis-

me profund que el va portar a esti-

mar el país i a interessar-se pel món

dels ballets –els esbarts–; però, alho-

ra, valora que aquest va ser un inter-

canvi generós perquè conèixer les

danses del país li permetia conèixer

més profundament Catalunya.

El 1949 va començar a ballar a

l’Esbart Montserrat del Centre de

Lectura de Reus on aprendria so-

bretot danses de la zona dels Pallars

i Pirineus; de més pròxims només es

coneixia el Patatuf de Tarragona i el

Ball de Majorales del Roser d’Ull-

demolins. A partir d’aquí comen-

çaria l’interès i motivació per «des-

cobrir» què es ballava a les comar-

ques de Tarragona. El seu primer

treball de camp i recull fou sobre el

Ball de Coques de Prades, quan

només tenia 25 anys. Des de llavors,

no ha deixat de recollir materials

tant documentals com fruit de la

transmissió oral… i «dansada», po-

dríem dir.

Podríem dir també que la seva

tasca continua la feta pels grans fol-

kloristes històrics de la dansa com

Aureli Capmany o el mateix Joan

Amades, però la seva aportació té

una avantatge respecte aquests i res-

pecte a aquells més contemporanis,

que han recollit pàgines i pàgines

sobre les danses d’arreu, especial-

ment des de la història, però a qui

tot sovint els hi ha mancat «una

aptitud imprescindible», i és que

com afirma Bargalló:

Per fer recull sobre dansa cal saber
ballar. Si jo no hagués sabut ballar,
la recerca, el treball de camp i dei-
xar-ho per escrit no ho pots fer.
Cal saber fer anar el peu… jo
tenia l’avantatge que sabia ballar,
aprenia els passos i ho podia
apuntar, perquè després es pogués
reproduir […] tot i així de vega-
des tot i saber ballar, hi ha dificul-
tats en saber-ho interpretar…

UN FOLKLORISTA PIONER

Josep Bargalló fou un folklorista

pioner en el seu moment per una

doble raó. D’una banda, perquè te-

nia clar que l’estudi de la jota impli-

cava traslladar-se als pobles i entre-

vistar-se amb aquells que encara la

sabien ballar. I això, als anys 1970

tenia quelcom d’heroic! De l’altra,

perquè aquest recull no es fa només

per escriure llibres i articles, sinó

perquè justament aporta material

que possibilita un treball de restau-

ració i recuperació de balls.

L’estudi del ball de la jota es va

desenvolupar entre 1973 i 1987, i

s’emmarca dins el context d’interès

per les manifestacions de la cultura

popular, on la recuperació de les

danses respon també a la necessitat

de buscar referents històrics per a

dinamitzar la recuperació, recreació

o invenció de les festes populars al

carrer. Durant aquests anys, J. Bar-

galló –conjuntament amb Josep

Jiménez Piñol, qui l’ha acompanyat

en la recerca i en el cotxe, doncs ell

tampoc condueix– van recórrer

molts pobles del Baix Camp, Priorat,

Ribera d’Ebre, Baix Ebre, Montsià i

Terra Alta, van entrevistar i consultar

a centenars de persones, a més de

buidar una exhaustiva bibliografia.

Principalment el seu treball se

centra en la jota dansada i els seus

informants –tant homes com do-
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JOSEP BARGALLÓ I BADIA
Folklorista i restaurador de jotes

Montserrat Solà

La senyora Mundeta Espluga 

i Barceló ensenyant a J. Bargalló

com es ballava el ball de coques

a Marçà (1987).
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nes–, en la majoria dels casos, supe-

ren els 80 anys. El mètode que

seguia per iniciar el treball de camp

era el següent:

Jo el que feia era trucar a un
poble i presentar que estava fent
un treball de recull de la jota.
Segons el poble ho deia a l’alcal-
de, segons en quin altre al senyor
rector i si era un poble gran al
conseller de cultura, i quedàvem
un dia per poder-hi anar i m’ho
preparaven. Per exemple a Van-
dellòs, quan hi arribàvem ja hi
havia la banda preparada i quatre
o cinc parelles d’avis que m’ho
van ballar, només ho vaig haver
d’enregistrar. En d’altres anava a
les cases.

Imaginar l’escena pot sorpren-

dre, però les anècdotes que li han

succeït donarien també material per

escriure un llibre sota el títol «el

folklorista innocent» i desmitificar

així el treball de camp. Anècdotes

que expliquen el procés de la reco-

llida d’informació: informants que

afirmen no saber res sobre la jota del

seu poble i al cap d’un temps el tru-

caven ensenyant-li fins i tot la parti-

tura amb què es ballava aquesta jota;

però també anècdotes de les quals

riure ara:

Haver quedat citats a un poble i
havent arribat i no aparèixer
ningú, rebre per resposta que ja
ens en podíem tornar, que si ens
pensàvem que amb aquest fred

farien aixecar l’avi perquè ens
ballés (…) o com quan van anar
a Paüls i vam ser anunciats per
l’alcalde com uns «sinyors de la
tele que anaven a gravar com
ballaven la jota».

Sigui com sigui, en Josep Bar-

galló ha procurat ser molt curós amb

els seus reculls i el seu arxiu disposa

de materials sonors i sobretot audio-

visuals d’un gran valor documental i

en moltes ocasions únic.Calia fer una

feina d’arqueologia i precisió en el

procés de rescat de la memòria viscu-

da. Si els seus predecessors havien

utilitzat el fonògraf i la càmera de

fotografia, Josep Bargalló ho subs-

titueix pel magnetòfon i la càmera de

vídeo, principalment. Normalment

enregistrava la cançó i/o tonada de la

música, que després demanaria a un

especialista que transcrivís. En oca-

sions, havia tingut sort i els propis

entrevistats li facilitaven la partitura

que havia interpretat la banda del

poble. Però també convidava a l’in-

formant, per gran que fos, a ballar la

jota i així enregistrar-la. Quan tanta

tecnologia provocava recel, reconeix

que ho havia fet d’amagatotis o bé

fotografiava les persones ballant amb

el cap tallat. En general però, valora

que als pobles el rebien amb gran sat-

isfacció, perquè de manera incon-

scient, es reconeixia la tasca d’estar

recuperant quelcom que formava

part de la història cultural personal i

col·lectiva.

La recerca però, –i així es com-

prova en les publicacions de Bar-

galló– anava molt més enllà, perquè

no només pretenia recollir la jota de

manera aïllada sinó també descriure

el context històric i cultural on es

ballava. Així, a més dels passos, s’in-

teressava per saber per quines festes

es ballava jota, quina formació musi-

cal l’acompanyava, la indumentària

dels balladors, si es feia servir algun

objecte, com era la disposició a la

plaça, si hi havia majorals, com s’or-

ganitzava i quina era la dinàmica, etc.

LABORATORI 
DE RESTAURACIÓ

La meva idea al fer aquest treball
era: primer, recollir tot lo que
encara era viu perquè no es per-
dés. Segona, que tot això es
pogués escriure. Tercera, que
aquest material a més de què fos
conegut pels esbarts i que po-
guessin ballar, que aquest mate-
rial retornés al poble. (…) Tot el
que he escrit, és el que he reco-
llit de la gent, si bé reconeix que
el folklore és com l’arqueologia:
que sempre es troben noves
fonts d’informació.

Així descriu en J. Bargalló la seva

motivació i a l’hora objectiu que ha

guiat la seva feina tots aquests anys.

En primer lloc, doncs, hi ha una vo-

luntat que aquest material documen-

tal sigui publicat per a una major

difusió. En aquest sentit, des del 1991

s’inicia la publicació dels seus mate-

rials d’arxiu, que han estat recollits

principalment en l’obra en 6 volums

de «Balls i danses de les comarques de

Tarragona». Aquests llibres són una

font d’informació de primer ordre

quan de la teoria es vol passar a la

pràctica. Un material molt important

per a esbarts i grups festius ja que són

veritables tractats de coreografia, ba-

sats en l’estudi i la recerca per arxius i

biblioteques, i el més important, fruit

del seu treball de camp.

En un llenguatge actual, po-

dríem dir que Bargalló ha fet possi-

ble les «3 erres» de la dansa: recollir,

recuperar i retornar la dansa al poble,

però sense pretensió de reciclar res,

sinó que, tal com ell afirma, es manté

fidel al que li ha explicat la gent.Tot

i que manté certa autocrítica quan

reconeix que una de les qüestions

que ha d’encarar és la dificultat de

refer una coreografia quan no ha

estat possible recollir-la amb detall.
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Dibuix extret del llibre

El Priorat dins la

col·lecció «Balls i dan-

ses de les comarques 

de Tarragona».



Davant d’aquesta tesitura se situa

com a un restaurador professional:

Quan es reconstrueix una dansa,
és com quan es reconstrueix una
obra d’art, potser hi falta un
tros… quan reconstrueixes un
castell gòtic on totes les finestres
són gòtiques, si has de recons-
truir una finestra no la faràs pas
romànica, amb la dansa és igual
(…) La jota té normalment 7 o
8 passos i prou... Hi ha passos
que es ballen arreu, i llavors a
cada lloc li donen una interpre-
tació singular, però era la dansa
popular, la que tothom ballava…
sense complicacions, perquè no
imagino a la gent d’aquests po-
bles que es passava el dia treba-
llant a ple Sol, hagués d’aprendre
coreografies i passos complicats.

Del que sobretot està convençut
és que «lo més important és que el
poble torni a ballar», i es manifesta
orgullós al comprovar com el seu tre-
ball ha estat útil a l’hora de recuperar
la jota o altres danses en els pobles on
precisament hi havia fet estudi. Però
afegeix que «no pots anar al poble a
dir-los-hi que tornin a ballar, sinó
que has d’esperar que sigui el poble
que vingui a buscar-te…».

A partir de l’organització de
cursets de danses molts pobles han
tornat a ballar la jota. És el cas, entre
d’altres de la recuperació del Ball de
Coques a Mont-roig del Camp; el
Ball de Coques de Gratallops; la Jota
de Gavadà de Vandellòs; el Ball de
Coques a Pratdip; la Dansada de Ca-
seres; la Jota de Rasquera el Ball de
Majorales del Masroig; o la sobra-
dament coneguda Clavellinera, re-
cuperada per l’Esbart Montsant
d’Ulldemolins.

Dins el procés de recuperació de
la dansa catalana situa els esbarts com
a una eina «perquè alhora de recu-
perar una dansa, cal traslladar a la
pràctica el que t’han explicat», i per
tant, l’esbart funciona com una
mena de laboratori de restauració de
la dansa. Actualment, assenyala que
precisament està de moda dins el
món dels esbarts aprendre a ballar
jotes, i en aquest sentit es mostra
molt crític amb determinades ver-
sions de la jota, complexes i sofisti-
cades, que fan alguns grups d’esbarts.
Més enllà encara, critica les noves
generacions, que han confós la reno-
vació amb la provocació i són ca-
paços d’aparèixer a l’escenari ballant
dansa tradicional amb tanga! Per una
altre costat, també es manté crític

amb els esbarts que només actuen a
l’escenari oferint un producte d’es-
pectacle, i assenyala que són una
minoria els esbarts que ballen in situ,
ja sigui a la plaça, a l’església… 

LA DIGNIFICACIÓ 
DE LA DANSA

Als seus quasi 80 anys Josep
Bargalló continua continua plena-
ment actiu: revisant els materials
que havia recollit fa 30 anys, reco-
llint-ne de nous, escrivint i recreant
coreografies, ensenyant danses tra-
dicionals a grups i esbarts, col·la-
borant allà on el criden, en defini-
tiva. Sempre procurant amb la seva
feina per la dignificació del ball
tradicional i pel seu reconeixement
institucional i social.

No està d’acord que apel·lant a
la renovació es depreciï el ball tradi-
cional i s’abusi de models importats
perquè aquests signifiquen moder-
nitat. Quan algú li diu «tu balles de
museu», ell respon: «jo estic encantat
de la vida que em diguin això, que
no hi ha d’haver gent que balli com
es ballava abans?». Es defensa argu-

mentat que a l’igual que es procura
pel coneixement i la recuperació
d’una recepta de cuina tradicional o
un moble antic o un joc de bitlles,
s’hauria de fer per preservació del
ball tradicional i que aquest tingui el
prestigi que li correspon.

Josep Bargalló està convençut
que la dansa és també la forma d’ex-
pressió dels pobles perquè «la ma-
nera de ballar, la manera d’interpre-
tar també diu molt de la personalitat
d’un poble: si és un poble molt
obert, o molt tancat, la manera de
qui i com es participa en el ball… la
manera de ballar és una part impor-
tant de la història d’aquests pobles».

En la reconstrucció d’aquesta
història, sens dubte l’obra de Josep
Bargalló hi ha contribuït amb es-
creix. Sense la seva enorme tasca de
rescat de com es ballava la jota, sense
la restauració curosa del material re-
collit i la seva posada en pràctica,
l’oblit irreversible hauria vençut. I
aquesta és una satisfacció compartida
per aquells que coneixen la seva obra
i han coincidit amb ell: comprovar
que el treball no només quedava a la
gravadora, a la càmera o al prestatge,
sinó que la jota tornava a la plaça.
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APUNT BIOGRÀFIC

Josep Bargalló i Badia va néixer a Reus
l’any 1931. Des del 1951 la seva feina i
recorregut cal vincular-lo a la història dels
esbarts i a molts grups de danses de les
comarques de Tarragona. Entre d’altres, ha
estat el fundador i director de l’Esbart
Esplai del Casal Montblanquí; l’Esbart Ca-
talunya de Reus; creador del Grup de
Danses del Casal Riudomenc de Riudoms;
del Grup de Batoners d’Alcover. El 1976 va
fundar l’Esbart Ramon d’Olzina de Vila-
seca que actualment segueix dirigint i des
del 1983 havia dirigit l’Esbart Sant Gregori
de Falset fins a la seva dissolució.

Des de 1987 fins a l’actualitat és el Coordinador de Danses als Aplecs de
Montserrat i també exerceix com a mestre de dansa de l’Esbart Català
de Dansaires. L’any 2003 li va ser concedida la distinció de Medalla al Mèrit
en la Dansa Popular Catalana de l’Obra del Ballet Popular.
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