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OBJECTIU:



 

Pensar en vers. 
La cançó improvisada als països de la Mediterrània

La cançó amb text improvisat és una de les manifesta
cions populars més esteses al llarg i ample del planeta: 
rara és la cultura on no hi haja deixat rastre o encara no 
mantinga una considerable vigència. 
En les societats tradicionals aquesta cançó improvisada 
jugava un paper decisiu com a vehicle expressiu de la 
comunitat, com a mecanisme regulador de tensions so
cials i com a instrument de resolució de conflictes. En els 
moderns contextos urbans, el seu paper ha canviat subs
tancialment però continua exercint d’element de cohesió 
grupal, de generació i ratificació d’identitats col·lectives 
i de socialització alternativa.
El fenomen de la cançó improvisada ha estat en els dar
rers anys ben estudiat en l’àmbit castellanoparlant —la 
seua implantació és grandíssima en els països hispanoa
mericans i també en Canàries, Andalusia o Múrcia— o  
al País Basc on el bertsolarisme és una de les pedres 
angulars de la cultura euskaldun. 
Pensar en vers vol afegirse a aquest moviment d’estudi i 
difusió del repentisme centrant la seua atenció en la seua 
pràctica als països de la Mediterrània i, especialment, a 
casa nostra: així hi tenen un espai rellevant el cant valen
cià, la glossa de Mallorca i Menorca, la jota de les terres 
de l’Ebre i les corrandes i cançons de pandero catalanes. 
Però també s’hi para esment en el trovo de l’Alpujarra i 
de Múrcia, els poetes del Genil, el xacarrà del Camp de 
Gibraltar, el chjama e rispondi  de Còrsega, la gara poe-
tica sarda, els poeti a braccio de l’Itàlia central, el ghana 
maltés, les mandinades de Creta i el Dodecanés, els ashik 
turcs o el zajal del Líban i Palestina. Un recorregut per 
un paisatge cultural fascinant en la seua diversitat for
mal i en la sorprenent unitat que subjau en el fons.

Josep Vicent Frechina és un periodista i escriptor estu
diós de la cultura popular de la Mediterrània. Coordina 
la revista Caramella, de música i cultura popular dels 
Països Catalans, i col·labora habitualment en diversos 
mitjans generalistes i especialitzats. 

És autor del llibre La cançó en valencià. Dels repertoris 
tradicionals als gèneres moderns (Acadèmia Valenciana 
de la Llengua, 2011) i des del 2006 manté a la xarxa el 
blog La caseta del plater. Cròniques musicals d’un país 
invisible.  



 

El micromecenatge és una fórmula que permet finançar un 
projecte a partir de les aportacions individuals o de grups, 
que pot garantir l’èxit d’una idea i facilita la tasca d’entitats 
culturals a l’hora de difondre els seus projectes.

Verkami és una plataforma per fer viable que una idea 
esdevingui realitat. Si en 40 dies es recullen els diners 
necessaris, es cobraran les aportacions i es finançarà l’objectiu 
plantejat: l’edició del llibre “Pensar en vers. El cant improvisat 
als països de la Mediterrània”. Feste mecenes i contribueix a 
la seva edició.

Objectiu Verkami: 2.000€

Aportant 15€

Obtindràs el llibre + el teu nom als crèdits

Aportant 20€

Obtindràs  el llibre + 1 any de subscripció a Cara
mella + el teu nom als crèdits

Aportant 25€

Obtindràs  el llibre + 1r llibreDVD de la col·lec
ció Caramella: "Una persona amb un sac penjant" 
+ el teu nom als crèdits

Aportant 30€

Obtindràs el llibre + 1r llibreDVD de la col·lecció 
Caramella: "Una persona amb un sac penjant" + 1 
any de subscripció a Caramella
+ el teu nom als crèdits

Aportant 60€

Obtindràs el llibre + 1r llibreDVD de la col·lecció 
Caramella: "Una persona amb un sac penjant" + 1 
any de subscripció a Caramella + 1 col·lecció de 
la revista Caramella (29 números) + el teu nom 
als crèdits



Fitxa tècnica

Títol: Pensar en vers. La cançó improvisada als 
països de la Mediterrània

Autor: Josep Vicent Frechina

Contingut: llibre de 120 p. + CD

Preu de venda: 18 €

Data de publicació: gener 2014
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