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QUI SOM 

Saragatona,  és un grup de música i dansa tradicional format per una trentena de persones 
d’arreu de les Terres de l’Ebre i del Baix Maestrat que reivindiquen la jota en aquest segle XXI 
com a forma d’expressió i de diversió tan vàlida com qualsevol altra. El nom li pervé de la llavor 
amb què es fa el fixador que antigament utilitzaven les dones per aguantar-se els cabells, i que  
ara esdevé el lligam entre músics, cantadors i balladors. 

Saragatona  és un grup que conserva, investiga, adapta i innova per tal que la jota continue  
viva i que tingue el lloc que li pertoca dintre de la dansa i la música tradicional catalana. 

Les arrels de la jota estan repartides per molts indrets, molt més enllà de les zones 
geogràfiques que tòpicament se li atribueixen. Tot i això hem comprovat que  la jota,  
fruit del folklorisme, ha desenvolupat diferents peculiaritat relacionades en part amb 
qüestions  d'identitat  que  fan  que  pràcticament  cada  poble  tingue  la  seua  jota 
particular diferent en major o menor mesura, de la del poble del costat. Aquesta és la 
situació  que  ens  trobem  avui  en  dia.  Saragatona  partim  d'aquest  material,  el 
practiquem per  tal  d'intentar  comprendre la seua dinàmica i  prenem, com a futur 
immediat, superar aquest estadi.

Saragatona innova amb els instruments i arranjaments musicals i, fins i tot, amb el vestuari.  
Aconseguint una posada en escena amb arrels tradicionals però adaptada als nous corrents 
escenogràfics, capaç d’arribar a un ampli públic. 

El grup compta amb un ampli repertori de danses. Cadascuna d’aquestes jotes i dansades ha 
sigut recobrada de la memòria dels iaios. 
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DESCRIPCIÓ DE L’ESPECTACLE 

L'espectacle mescla diferents pinzellades de danses de les Terres de l’Ebre, jotes i dansades, a 
partir dels aspectes tradicionals i incorporant propostes escèniques més actuals i innovadores 
amb noves propostes d’interpretació i arranjament musicals, recuperats, re inventats i inclòs  
creats pels músics del grup. 

El nostre punt de partida és la tradició ens informem i en certa manera recreem la història 
per a poder canviar-la. El que nosaltres coneixem ara com les cançons i/o danses tradicionals 
segurament han patit  diversos canvis  en funció del  moment que es vivia.  Per aquesta raó 
entenem el canvi com una conseqüència innata de la tradició. Entenem la tradició com un 
procés en el temps, un procés canviant, que evoluciona per necessitat.

El fil conductor del nostre espectacle és precisament ensenyar i compartir les nostres arrels la 
transformació que han patit i fins i tot el canvi que nosaltres proposem. Després d’estudiar i  
analitzar les dansades de molts pobles d’arreu de Catalunya hem pogut fer una tria. Veient el 
lloc històric que ocupava la dansa en qüestió, veient l’esdeveniment que significava realitzar-la  
a un lloc o a un altre, veient l’emotivitat que a cada persona li despertava...tot ens aportava 
una idea d’espectacle-mostra.

Una d’aquestes danses que formen part del treball de camp són les Majorales. Les Majorales 
eren noies joves d’església, que cantaven i ballaven a l’altar de Bellmunt (Priorat) i tenien uns  
músics  que  les  acompanyaven.  Nosaltres  hem  agafat  la  idea  principal,  eren  les  noies  les  
protagonistes de la dansa. Llavors ens interessava ressaltar el concepte de la feminitat i alhora 
de la sensualitat i amb el vestuari ho hem aconseguit. També hem evolucionat pel que fa a la 
música ja que s’han creat altres melodies, i intercalat instruments no tradicionals. Al mateix  
temps la lletra no s’ha canviat però qui la interpreta ara són els dos cantadors. 

Una altra dansa és la dansada de Corbera que va ser fruit d’un encàrrec, gràcies a aquest regal 
neix Saragatona. De sobte ens adonem de la riquesa tradicional que hem estat oblidant i com 
precisament  aquesta  riquesa  ens  ajuda  moltes  vegades  a  aprendre  a  ballar,  a  tocar  i  a  
descobrir noves musicalitats.  Aprenem noves formes de mirar i analitzar la música i la dansa  
per a entendre i viure amb la música i la dansa d’avui. 

La nostra font de documentació pot esdevenir molt rica com és en el cal de les Majorales però  
en altres moments ens hem trobat en un gran buit. Llavors entenem que aquest misteri és el  
què fa que la dansa sigui més especial, apreciem les sonoritats d’una època incerta i imaginem 
un context on es podria posar. 

El Fandango és una dansa estranya, que es desconeix l’origen i a vegades recorda al flamenc. 
Es ballava a l’estil de la jota afegint i improvisant altres moviments i el ritme era més aviat lent.  
Saragatona la convertit en una cançó d’amor.  
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El Bolero és una dansa enèrgica, que demostra la força i habilitat de músics i balladors, es una 
“baralla” potent per a saber qui aguanta més: els què ballen o els què toquen. I la manera és  
anar accelerant el ritme cada vegada cal tocar més ràpid i ballar més ràpid. Té un caràcter tant  
actual  i  modern  que  les  petites  transformacions  que  Saragatona  ha  fet  són  pràcticament 
imperceptibles. Ara és tot el grup que demostra la seva resistència, els 20 balladors que ballen  
al ritme que els 12 músics estant accelerant.  

La Rondalla Alternativa és la dansa de la festa, de la comunicació i la seducció. Per una banda 
la  música  proposa  una  estructura  melòdica  que  va  improvisant,  per  una  altra  estant  els 
balladors. La part essencial és el cantador que anirà improvisant petites històries les quals són  
pensades durant el moment que els músics toquen. Quan el cantador ja té clar el què dirà, fa 
un senyal als músics, els músics fan un acabament reconeixible per a què balladors puguin  
parar, i mentre es canta, ni el músic ni el ballador pren protagonisme. L’origen de la Jota de  
rondalla és molt extens, encara ara pels casaments, aniversaris, etc. Es lloga a uns músics i un 
cantador per a ressaltar la felicitat del poble i per a què també tot s’assabentin del què passa. 
Antigament el paper del cantador era molt important, era qui informava, com si fos la premsa. 
No obstant les notícies eren variades perquè el què prioritzava era la persona a qui anava 
dirigit. És així com Saragatona transmet els seus missatges, de vegades més reinvindicatius, de 
vegades positius, graciosos, romàntics ... L’objectiu del qual és arribar al públic, fins i tot fer-lo  
partícip de les nostres inquietuds. 
Si  actualment  els  cantants  tenen  un  estil  propi  de  cantar,  abans  també,  investigant  els 
cantadors  hem  descobert  un  estil  propi  i  personalitzat.  Saragatona  sap  que  la  feina  del 
cantador ha estat molt important al llarg del temps per això hem volgut escoltar des de la veu 
de cada cantador com és el seu estil. Després hem volgut també que tinguin un lloc especial al  
nostre  espectacle,  per  una  banda  mostrem  un  enregistrament  on  apareixen  les  veus  de 
cantadors inèdits. Per una altra, gràcies a aquesta investigació i aprenentatge el cantador i els  
músics han arribat a desenvolupar diferents estils  de cant.  Durant l’espectacle el  cantador  
intercala també diferents cants de batre amb el què hem recuperat escales modals que havien 
desaparegut. El cant és un altre dels nostres mitjans per a transmetre i emocionar al públic. 

Cada dansada gaudeix d’un vestuari típic per a nosaltres significa una informació que ens ajuda  
a entendre més concretament el  context.  De tot  el  vestuari  recollit  hem volgut donar-li  la  
importància en funció de l’època que vivim. El vestuari és un ritual més de tot l’espectacle. Al  
mateix temps ens ha permès crear el nostre vestuari el què creiem adequat per a ballar la jota  
al segle XXI.      

El  pas  i  el  treball  actual  és  la  improvisació.  Antigament  les  mudances  que  nosaltres  hem 
descobert, estudiat i recopilat sorgien d’una improvisació. Pretenem agafar la idea dels nostres  
avantpassats i d’acord amb la nostra filosofia ensenyar-ho a l’escenari. 

informació: http://saragatonagrup.blogspot.com/ 
http://www.tv3.cat/videos/64419
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