
 
[programa provisional] 

 

VI Trobada del Grup d’Estudis Etnopoètics 
XIII Simposi d’Etnopoètica de l’Arxiu de 

Tradicions de l’Alguer 
Eivissa, 5 i 6 de novembre de 2010 

Lloc de trobada: Consell d’Eivissa (Avinguda d’Espanya, 49) 

 

“Etnopoètica i territori: unitat i diversitat” 
 

Divendres, 5 de novembre 
11 h.:Reunió de treball per als membres del GEE que participen en el projecte “La 
literatura popular catalana (1894-1959). 
 
15:30 h Rebuda dels participants a la Trobada del GEE:  

Conferència inaugural: “L’obra de Joan Castelló i Guasch” 

Presentació del llibre 
ETNOPOÈTICA:INCIDÈNCIA, DIFUSIO I COMUNICACIO EN EL MON CONTEMPORANI 
i del nou bloc del GEE 
 
17:00 – 19:45 h. Comunicacions (15 minuts per comunicació) 
1. Joan Armangué: “'Code switching' en alguns textos de literatura popular 

algueresa" 

 

2.Montserrat Palau: “Els balls parlats a la Catalunya Nova. El cas concret de 

Torredembarra” 

 

3. Emili Samper Prunera: “Rere la petjada de Cels Gomis: obra folklòrica i territori” 

 

4. Agnès Toda i Bonet: “Miquel Ventura i Balanyà i la seva aportació al folklore a 

Reus” 

 

5. Anna Vila: “Folklore en les festes patronals de Tarragona de l'últim terç del segle 

XIX” 

 



6. Josep M. Pujol / Carme Oriol: “Organització i difusió del corpus biobibliogràfic de 

la literatura popular catalana” 

 

7. Mònica Sales: “Quan l’oralitat fa territori: “Tradicions Comparadas de Carinthia y 
Catalunya”, de Ramon Arabia i Solanas” 

 
21 h. Sopar lliure / Concert de música popular d’Eivissa (per confirmar) 
 

Dissabte, 7 de novembre 
9:30-11:30 h Comunicacions 
8. Anna i M. Jesús Francès: “Dansa i cant al poble de Bocairent” 

9. Joan Borja: «Etnopoètica i territori: la simbolització del paisatge en el llegendari 

valencià» 

10. Caterina Valriu: “Els reculls de rondalles d’Eivissa: una panoràmica” 

11. M. Magdalena Gelabert: "Versions eivissenques i mallorquines de la rondalla ATU 

1685: En Pere Bambo de Castelló i Un festetjador d’Alcover” 

12. Josefina Roma: “El Comte Arnau i el Baró d’Espés. Una visió autòctona del territori 

davant la colonització dels grans monestirs” 

13. Dari Escandell: “Bandolerisme com a referent etnopoètic a les Valls del Vinalopó: 

el mite de Jaume el Barbut” 

14. Altres comunicacions pendents de confirmar 

11:30 h. Pausa 
 
12:00 h Breu exposició de materials d’etnopoètica publicats el 2009-2010. 
 

12:30: Assemblea anual del GEE. Ordre del dia: 

-Present del GEE i perspectives de futur 

-VII Trobada del GEE (propostes)  

 

13:30 h Dinar i seguidament visita guiada a Dalt Vila. 

 

 


