JOTACAMPUS 2014 DELTA DE L’EBRE
El Poble Nou del Delta. Del 28 de juliol al 2 d’agost

L’escola d’estiu de la jota i la música de la terra.
La festa és cultura al bell mig del Delta de l’Ebre
CANTAR, TOCAR I BALLAR... CONÈIXER EL DELTA.

El Jotacampus és l’Escola d’Estiu de la Jota a i la música de la terra a Catalunya. Està
integrat dins la Xarxa de Campus de Cultura Popular de Catalunya i combina
l’aprenentatge dels diversos àmbits de treball musical amb la xalera i el coneixement
del territori. Se celebrarà entre el 28 de juliol i el 2 d’agost a El Poble Nou del Delta,
integrat enguany en la festa major del poblet.

1.- OFERTA PEDAGÒGICA.

Cursos als matins, tallers a les tardes i trobades monogràfiques el cap de setmana. 168
hores lectives que combinen la música amb propostes alternatives i activitats
extraordinàries relacionades amb l’entorn geogràfic i la festa.
Incorporem noves activitats i modalitats de participació: vos podeu inscriure a tota
l’oferta pedagógica (30 hores) o fer-ho parcialment (matins, tardes o cap de setmana).
Trobareu també activitats extraordinàries i cursos i tallers pensats especialment en
acompanyants (no joteros).
CALENDARI I HORARIS
-Cursos: dimarts a divendres (10h a 14h)
-Tallers: dilluns a dijous (17h a 19h)
-Trobades monogràfiques: dissabte (11h a 14h i 16h a 19h)
-Sortida en bicicleta: divendres (16h a 20h).
-Sopar Jotero: divendres (21h).
-La Jota Profana. Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries: dijous (22,30h)
El Jotacampus ha demanat el reconeixement del Departament d’Ensenyament com a
activitat de formació permanent adreçada al professorat de nivell no universitari.

CURSOS (C).

16 hores lectives: matins, de dimarts a divendres, de 10h a 14h.
C1.- LO PLAER DE BALLAR LA JOTA.
Mestra de dansa: Lídia de Mena.
Dirigit a gent interessada en la pràctica, divulgació, transmissió i creixement de la Jota
a Catalunya. Tècnica de passos (pulsació, tempo). Coreografíes i músiques fixades.
Improvisació i nova creació. Eines per la docència. Lo curs es desenvoluparà a través
de l’eix música/dansa. Sessions conjuntes amb el C2.
C2.- L’ACOMPANYAMENT MÚSICAL DEL BALL.
Mestre músic de dansa: Francesc Tomás ‘Panxito’.
Interpretació musical i acompanyament de la Jota. Pots portar guitarra, guitarró, violí,
viola, acordió o qualsevol instrument melòdic. En funció del vostre interès posarem
atenció a la figura del Mestre Músic de Dansa (qui acompanya l'aprenentatge de la
dansa). Sessions conjuntes amb el C1.
C3.- L’ACORDIÓ DIATÒNIC: INSTRUMENT DE FESTA.
Mestra: Cati Plana.
Introducció a l’Acordió diatònic: un instrument musical que en temps no molt llunyans
esdevenia l’orquestra en les festes dels poblets. Coneixement de l’instrument. Tècnica i
repertori. El curs està pensat per admetre alumnat de qualsevol nivell, però és
imprescindible portar l’instrument.
C4.- PANDERETA I PANDEROS.
Mestra: Mariona del Carmen.
La pandereta i els panderos: tècniques, ritmes i repertori… La percussió tradicional i la
seua relació amb el cant i el ball popular. Vine a tocar i, si no en tens prou, també a
cantar. Porta la teua pandereta o pandero. Si no tens pandero quadrat i en vols
aprendre, porta paella, didal i cullera.
C5.- CANT POPULAR. LA VEU I ELS REPERTORIS.
Mestre: Arturo Gaya.
El cant popular. Tècnica de veu i repertoris. Jotes de ronda, jotes de treball, jotes
espaïdes, cants d’era, boleros i fandangos... Construcció i tècniques d’improvisació de
versos per ser cantats a través d’un viatge per la geografía de Catalunya, el País
Valencià, les Illes Balears i el Baix Aragó.
C6.- LA CAMPUSJOTA. COMPOSAR, GRAVAR, MESCLAR I EDITAR.
Mestres: Jordi Fusté / Josep Lanau.
Curs multidisciplinar per composar conjuntament, gravar, mesclar i editar la
Campusjota una cançó per al Jotacampus. Mentre tant, anirem pensant en com serà el
disseny de la carpeta del CD que editarem i distribuirem l’últim dia del curs perquè
tothom la cante i s’emporte un bon record.
C7.- LOS MOIXONS DEL DELTA. SAFARI FOTOGRÀFIC.
Mestre: Josep Bertomeu Polet.
Sabiem que volies vindre al Jotacampus però no vols ballar, cantar ni tocar cap
instrument… Per això t’hem preparat aquest safari perquè pugues conèixer i fotografiar
els principals i més bonics moixons i moixonets del Delta: el flamenc, el bernat
pescaire, els agrons, l’arpella, les pàtxeres, les gavines…

TALLERS (T).

8 hores lectives: tardes, de dilluns a dijous, de 17h a 19h.
T1.- LA GLOSA I EL CANT IMPROVISAT.
Mestre: Mateu Xurí / Maribel Servera.
La glosa mallorquina, ben familiaritzada amb les nostres jotes i cants d'era, és una de
les formes més vives de cant improvisat gràcies a un important moviment de jovens
que l’estan recuperant i reintroduïnt. Si t’agrada enversar o en vols aprendre, no
pergues una oportunitat com aquesta.
T2.- PERCUSSIÓ TRADICIONAL / BALL DE BOT.
Mestres: Sergi Molina / Jaume Gelabert.
Aquest taller serà compartit per dos disciplines: Percussions i ritmes tradicionals
(dilluns i dimarts) i Ball de Bot i altres balls de les Illes Balears (dimecres i dijous).
Porta els teus instruments de percussió o qualsevol cosa que pugue portar un ritme i
no t’oblides de les teues ganes de conèixer els balls mallorquins.
T3.- INFORMÀTICA APLICADA A LA MÚSICA TRADICIONAL.
Mestres: Jordi Fusté / Josep Lanau.
Curs destinat a que qualsevol persona aficionada a la música i que dispose d’un
ordinador aprengue tot allò que es pot fer mitjançant les aplicacions musicals. No són
necessaris els coneixements musicals. Només cal l’interès en aprendre el llenguatge
utilitzat entre els músics i els ordinadors.
T4.- CUINA TRADICIONAL DEL DELTA.
Mestre: Noé Barea.
La gastronomia pròpia i tradicional del Delta de l’Ebre aplicada a noves maneres de
cuinar i emplatar. Una proposta plena de sabors i aromes, amb els productes de la
terra, pensada especialment per als no joteros que igualment voleu compartir amb
natros les tardes del Jotacampus.

TROBADES MONOGRÀFIQUES (MT).

6 hores lectives: dissabte 2 d’agost, d’11h a 14h i de 16h a 19h.
Comptaran amb la participació de diversos especialistes en cada àmbit: lliçons
magistrals, seminaris, sessions participatives al voltant d’un instrument o un gènere
musical… Al vostre gust i amb les ganes de tothom, anirem cap on vulguem i potser
acabarem tocant, cantant i ballant en conjunt.
TM1.- GUITARRONS I GUITARRES MENUDES.
Tobal Rentero / Francesc Tomàs ‘Panxito’ / Sergi Trenzano.
El nostre guitarró de jota, l’ukelele de Hawai, el timple canari, el cavaquinho
portuguès,… parents propers o llunyans. Tot són guitarres menudes que volem reunir
en aquesta sessió especial del Jotacampus per mirar models, parlar d’orígens,
afinacions i, per suposat, tocar junts.
TM2.- CANTS IMPROVISATS.
Arturo Gaya / Mateu Xurí / Maribel Servera.
Catalunya, les Illes Balears, el País Valencià, el Baix Aragó… Cada territori té la seua
manera de versar cantant. A les Terres de l’Ebre tenim la jota cantada i a Mallorca la
glosa en diversitat de formes i melodies. Compartim magnífics cants de treball i
antigues tècniques d’improvisació.
TM3.- BALLS.
Lidia de Mena / Jaume Gelabert.
La nostra jota és també la jota de molts territoris: en aquesta trobada intensiva
reunirem les maneres de ballar-la a les Terres de l’Ebre, el Priorat i les Illes Balears. I
si tu vens d’altres indrets ens aportaràs també el que tu coneixes. Tot per compartir el
plaer de ballar la jota.
TM4.- PERCUSSIONS TRADICIONALS.
Mariona del Carmen / Sergi Molina.
La percussió tradicional està actualment integrada per un seguit d’instruments
autòctons i altres importats de diferents indrets d’arreu del món. A tot això, cal afegir
els casolans. Tabal, pandero, pandereta, castanyoles, darbuka, djembé, culleretes,
petxines... Entre tots farem una bona orquestra de percussió.

2.- ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES.

-28 de juliol. 16h: PRESENTACIÓ.
-31 de juliol. 22,30h: QUICO EL CÉLIO, EL NOI I EL MUT DE FERRERIES. Concert
obert a tota la població. Pista d’estiu d’El Poble Nou.
-1 d’agost. 16h: SORTIDA JOTERA EN BICICLETA.- Guia turístic: Josep Bertomeu
Polet. (Cal reservar si no esteu a l’opció Inscripció Jotacampus).
-1 d’agost. 21h: SOPAR JOTERO. Sopar popular amb sobretaula de cant improvisat i
dansa (Cal reservar si no esteu allotjats a la Casa de Colònies a pensió completa o
mitja pensió).
L’organització programarà un concurs fotogràfic i una nit d’històries del Delta.
Enguany el Jotacampus coincidirà amb la Festa Major d’El Poble Nou del Delta. Per
més informació, consulteu el programa de festes.

3.- INSCRIPCIONS I NOMBRE PREVIST D’ALUMNAT.

Per inscriure’t cal haver complert els 18 anys o anar acompanyat de pares o tutors.
Incorporem noves modalitats de participació: et pots inscriure a tota l’oferta
pedagógica (30 hores) o fer-ho parcialment (matins, tardes o cap de setmana).
Inscripció Jotacampus: 150€. Inclou tota l’oferta pedagógica (30 hores lectives): curs
(16h), taller (8h) i trobada monogràfica (6h). També inclou la sortida en bicicleta.
L’alumnat elegirà un curs, un taller i una trobada en el moment de formalitzar la seua
inscripció, fent constar una segona opció.
Inscripció Curs: 100€. Matins: 16 hores lectives. L’alumnat elegirà un curs en el
moment de formalitzar la seua inscripció, fent constar una segona opció.
Inscripció Taller: 50€. Tardes: 8 hores lectives. L’alumnat elegirà un taller en el
moment de formalitzar la seua inscripció, fent constar una segona.
Inscripció Trobada: 30€. Dissabte: 6 hores lectives.
L’alumnat elegirà una trobada en el moment de formalitzar la seua inscripció, fent
constar una segona opció.
L’organització seguirà un rigorós ordre de matriculació alhora d’assignar l’alumnat a
cada curs, taller i trobada monogràfica.
Hi ha establert un nombre d’alumnes per cada activitat en funció de les seues
característiques i previsió del professorat corresponent.
Inscripcions i informació: 977440561 / 609204120. www.lajota.cat
Contacte email: jotacampus@lajota.cat
Matriculació on line:
Al final del pdf trobareu el full d’inscripció que cal enviar a
jotacampus@lajota.cat

5.- ALLOTJAMENTS I ÀPATS.

-Casa de colònies Amadeu. L’alumnat que ho necessite podrá allotjar-se a la Casa de
Colònies, amb aire acondicionat i dret a piscina.
Pensió completa (3 àpats + dormir): 39€ diaris.
Mitja pensió (sopar i esmorzar + dormir) 33€ diaris.
Aquests preus no inclouen l’iva (10%).
-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.

Organitza:
CASA DE LA JOTA.
Centre d’Interpretació de la Jota de les Terres de l’Ebre

Amb el Suport de:
Xarxa de Campus de Cultura Popular.
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Ajuntament d’Amposta. El Poble Nou del Delta.
Idece. Institut de Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre.
Diputació de Tarragona.

La Farola del Fangar.

Xarxes a la mar del Fangar

(Fotos: Maria Elena Maureso)

