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El Jotacampus (l’Escola d’Estiu de la Casa de la Jota Catalana) se celebrarà a 

finals de juliol a la localitat de Poble Nou del Delta. Estarà integrat dins la xarxa 

de Campus de Cultura Popular de Catalunya i combinarà l’aprenentatge dels 

diversos àmbits de treball de la jota amb la xalera i el coneixement del territori. En 

aquest cas, un paradís com el Delta de l’Ebre i a la vegada hàbitat natural per 

excel.lència de la jota a Catalunya. 
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1. PROJECTE FORMATIU 
El Jotacampus està reconegut pel Departament d'Ensenyament com a activitat de formació 
permanent adreçada al professorat de nivell no universitari. 

Els tres grans àmbits temàtics de la la Jota: l’element més singular i emblemàtic de la cultura 
popular a les Terres catalanes de l’Ebre i un clar exponent de veïnatge musical entre 
Catalunya, el País València i les Illes Balears. 

• La jota cantada. 

• La jota ballada. 

• Els instruments i l’acompanyament de la jota. 

Cada àmbit tindrà el seu curs monogràfic als matins. A les tardes hi haurà tallers diversos 
concebuts com a complements dels grans temes del matí: 

• Cant improvisat. 

• Ballar la jota a la plaça. 

• Jocs populars i tradicionals d’aire lliure. 

• Les pastes de la jota: paracotes, pastissets i cocs amb mel. 

Xerrada inaugural: • La jota i la festa popular a les Terres de l’Ebre. 
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CURSOS 
Hi ha tres cursos programats i que es corresponen amb els tres grans àmbits de treball: la veu, 
la dansa i els instruments musicals.  

Amb una durada de 16 hores, tindran lloc els matins de dimarts a divendres de 10h a 14h. 

 
C1. LA JOTA CANTADA 
Professor: Artur Gaya. 
El vers cantat és l’element més singular de la música popular a Catalunya, València i les Illes. 
La jota és la modalitat pròpia de les terres catalanes de l’Ebre: hi ha jotes de ronda, de plegar 
olives, espaïdes, de segar, de batre... Què és la jota, d’on vé, com es canta i quins són els 
secrets del tradicional ofici de versar.  
 
 
C2. LA JOTA BALLADA 
Professora: Carme Balaguer. 
La jota a Catalunya està estretament relacionada amb la festa. Ha esdevingut un símbol de 
projecció i  identitat territorial. El joc entre força i delicadesa, el moviment i la pausa , la 
provocació i la insinuació, el balancejar i el puntejar, amb una bona dosi de sensualitat i xalera.  

 
 
C3. ELS INSTRUMENTS I L’ACOMPANYAMENT DE LA JOTA 
Professors: Jordi Fusté, Pau Puig i Sergi Molina. 

La jota es manifesta a través de diferents intruments i formacions musicals que l’acompanyen o 
marquen el ritme: dolçaina i tabal, rondalla de corda, rondalla de vent i corda, banda de música 
o grups folk. Toques el que toques, porta el teu instrument i junts farem la banda sonora del 
Jotacampus. 
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TALLERS 
Hi ha quatre tallers programats i pensats com a complement de l’activitat formativa del matí. 
Amb una durada de 8 hores, tindran lloc les tardes de dimarts a divendres de 17h a 19h. 
 
 
T1. CANT IMPROVISAT 
Professora: Sofia Morales. 

La jota és la modalitat de cant improvisat del sud de Catalunya. Saber versar amb agilitat és 
una tècnica arrelada a la tradició oral i als temps en que la gent xalava i treballava cantant. 
Versar cantant és un dels tresors més preuats de la nostra música popular.  
 
 
T2. BALLAR LA JOTA A LA PLAÇA 
Professora: Ester Baiges. 

La jota assoleix el seu veritable sentit social quan esdevé un ball popular. Quan dona aquest 
gran pas que la transporta dels escenaris als carrers i a les places i li atorga aquest títol no 
oficial però sí universal de Dansa dels Països Catalans.  

 
T3. JOCS DE TRADICIÓ A L’AIRE LLIURE 
Professor: Josep Bertomeu ‘Polet’ 

Quan la música tenia la seua funció social en el treball i en el temps d’oci, la gent jugava a l’aire 
lliure i de manera col.lectiva. Alguns d’aquells jocs són exponents d’una altra maneta de xalar, 
més arrelada a l’entorn i al paisatge. 
 
T4. LES PASTES DE LA JOTA: PARACOTES, PASTISSETS… 
Professora: Marisin Meca. 

Les paracotes són unes pastes a les que tradicionalment s’atribueix valor energètic per ballar la 
jota (la ‘cota’ tal com encara solem dir-li al Delta de l’Ebre). Diuen que els pastissets provenen 
de la cultura àrab i per això tenen la forma de la mitja lluna… 
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2. INSCRIPCIONS I NOMBRE PREVIST D’ALUMNAT 
Cal haver complert els 18 anys. 

Inscripció: 150€. 26 hores lectives: curs de 16h, taller de 8 i lliçó inaugural de 2h. També inclou 
la sortida jotera en bicicleta per la llacuna de la Tancada i la Barra del Trabucador. 

L’alumnat elegirà un curs i un taller en el moment de formalitzar la seua inscripció, fent constar 
una segona opció en el cas de que el curs elegit estigue complet.  

L’organització seguirà un rigorós ordre de matriculació alhora d’assignar l’alumnat a cada curs 
o taller. 

Hi ha previstos 60 alumnes (20 per cada curs i 15 per cada taller). S’admetran més alumnes en 
algún curs o taller en funció del nombre total de d’inscripcions al campus i amb autorització 
expressa del professorat corresponent. Inscripcions i informació: 977440561. 
www.tubalespectacles.com 

Contacte email: elena@tubalespectacles.com 

Matriculació on line: http://www.tubalespectacles.com/pdf/Tubal_JotaCampus2012.pdf 

Al final del pdf trobareu el full d’inscripció que caldrà enviar a 
jotacampus@tubalespectacles.com 

 

3. ALLOTJAMENTS I ÀPATS 
• Casa de colònies Amadeu. L’alumnat que ho necessite podrá allotjar-se a la Casa de 
Colònies, amb piscina, aire acondicionat i servei de tres àpats diaris pel preu de 38€ diaris + iva 
(8%). 

• El Poble Nou del Delta disposa també d’una àmplia oferta hostalera i de cases de pagès, de 
la qual en donarem una informació detallada en el moment de fer la matrícula. 

 

4. INSTAL.LACIONS 
Casa de Colònies Amadeu. Sala multiús municipal. CEIP Poble Nou del Delta. 
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5. ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES  
- 11 de juliol. 22h: presentació festiva del Jotacampus al campus de la urv a Tortosa. 
Amb Quico el Célio, el No ii el Mut de Ferreries i la Jota a la plaça. 

- 23 de juliol. 19h: Inauguració del Jotacampus i Primera Lliçó. 

- 24 de juliol. 22,30h: BALL DE BENVINGUDA amb VENT DE BALL. Ball social de 
benvinguda. i inauguració del Jotacampus 2012.  

- 25 de juliol. 22h:  SORTIDA AL CERTAMEN DE RONDALLA DE LA RÀPITA. Sortida 
opcional a Sant Carles de la Ràpita per comprovar l’estat de salut de la jota cantada. 

- 26 de juliol. 22,30h: QUICO EL CÉLIO, EL NOI I EL MUT DE FERRERIES. ‘Voldria tindre el 
talent’ és un concert que els Quicos han dedicat a la figura dels grans mestres joteros i a l’art 
del vers cantat. Una lliçó col.lectiva de jota per a un públic amb ganes de xalar. 

- 27 de juliol. 21h: SOPAR JOTERO. Sopar popular amb sobretaula de cant improvisat i 
dansa. 

- 28 de juliol. 10h: SORTIDA JOTERA EN BICICLETES. La llacuna de la Tancada i la barra 
del Trabucador. Guies turístics: Josep Bertomeu ‘Polet’ i Artur Gaya. 
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Organitza: 

Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries.  

Túbal. Cultura i Espectacles. 

 

Amb el Suport de: 

Campus de Cultura Popular. 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 

Ajuntament d’Amposta. El Poble Nou del Delta. 

Universitat Rovira i Virgili. Campus Terres de l’Ebre. 
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FULL D’INSCRIPCIÓ 
 

Nom:  

Cognoms: 

Edat: 

Adreça:  

Localitat: 

Telèfon: 

Correu electronic: 

 

FORMACIÓ 

Em vull matricular al curs: 

Segona opció de curs: 

Em vull matricular al taller: 

Segona opció de taller: 

Preu matrícula: 150€ (inclou la sortida en bicicleta). 
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ALLOTJAMENTS 

Marqueu amb una X l’opció escollida: 

A.- Sense allotjaments 

B.- Pensió completa 5 dies: 210€ 

C.- Altres opcions: 

Per altres opcions d’allotjament (menys dies, només àpats, acompanyants, altres 
establiments, etc… truqueu al 977440561 o envieu un correu electrònic a 
elena@tubalespectacles.com) 

Per completar la inscripció cal fer el pagament mitjançant ingrés en compte o 
transferència bancària al compte:  
2107 0833 77 3747501403 de UNNIM,  
a nom de TÚBAL ESPECTACLES,  
indicant la referència JOTACAMPUS. 

Observacions: 
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