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Entitat 
Nom: TUBAL SCCL (Quico El Célio, El Noi i El Mut de Ferreries) 

Adreça: Avda Caputxins, 6 

CP: 43500 Població: Tortosa Comarca: Baix Ebre 

Telèfon/s: 977 44 05 61 Correu-e: elena@tubalespectacles.com 

Web: http://www.tubalespectacles.com 

Observacions:       

 

Activitat 
Títol: Versar Cantant 

Responsable: Maria Elena Maureso 

Àmbit:  Artesanal  Esplai  Mediambiental 
 Artística  Esportiva  Musical 
 Dansa  Formació  Salut 
 Espectacles  Lleure  Social 
 Altres:        

Format:  Taller  
 Curs  
 Conferència  
 Xerrada  
 Altres: Concert  

Objectius: 1. Veure en la veu un mitjà d’expressió i comunicació social 
2. Arribar a la música a través del vers cantat 
3. Recuperar la funció social del cant improvisat 
4. Conèixer la cuarteta com estructura bàsica del cant improvisat 
5. Conèixer les principals variants de cant de Catalunya, el País  
Valencià i les Illes Balears 
6.       

Descripció: El vers cantat i la cançó improvisada: procedència, funció social, temàtiques, 
improvisació. La figura del cantador i el sentit de recuperar-la: la vitalitat del folklore. 
Repertori: variants de jota i altres formes de cant popular improvisat a Catalunya, 
València i les illes Balears.  
En format de concert participatiu, plantegem la recuperació de l’art del vers cantat i 
improvisat, introduïnt al públic en el coneixement del cant i el repertori de les nostres 
cançons populars, tant en el seu context històric com en els seus aspectes més 
pràctics: el propi cant i l’elaboració o improvisació dels versos, d’acord amb  
temàtiques adequades. 

Destinataris: A partir de 10 anys (Valorable més petits depén quantitat de persones) 

Durada: 1 hora 

Preu:  entre 800€ i 2200€ 
 Gratuït  

Observacions: Cost per activitat:  
Sessió per un aforament de menys de 200 alumnes: 800 €.  
2 sessions el mateix dia: 1400 €  
3 sessions el mateix dia: 1800 €  
Sessió per un aforament de 200 a 400 alumnes: 1200 €  
2 sessions el mateix dia: 1800 €  
3 sessions el mateix dia: 2200 €  

 


