
Butlleta d’inscripció
IV CURS DE CULTURAPOPULAR

«Mites i llegendes: realitat, història i fantasia»

Cognoms
Nom
DNI
Adreça
Codi postal
Població
Telèfon
Adreça electrònica

Marqueu l’opció que corresponga:
 Estudiant de la UA (titulació i curs)
_____________________________________
 Llicenciat/da en _______________________
 Diplomat/da en _______________________
 Altres ______________________________

Sol·licite reserva per a fer els desplaçaments amb
l’autobús des de la Universitat d’Alacant:
 No
 Sí

Tipus de certificació:
 Certificat d’assistència (30 hores)
 Certificat revalidable per 2 crèdits

Per a formalitzar la inscripció cal emplenar la butlleta
d’inscripció telemàtica en:
http://www.ua.es/dfc/formulari_ivcurs.htm
Una vegada emplenada, se us notificarà el procedi-
ment de pagament per a la matriculació.
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«Mites i llegendes:
realitat, història i fantasia»

2 crèdits de lliure elecció

25, 26 i 27 de novembre de 2010
Casa de Cultura d’Altea

Universitat d’Alacant
Altea

Amb la col·laboració de: Vicerectorat d’Extensió Universitària de la Universitat
d’Alacant, Departament de Filologia Catalana, Facultat de Filosofia i Lletres, Facultat
d’Educació, Secretariat de Cultura, Secretariat de Promoció del Valencià, Grup d’Es-
tudis Etnopoètics, Universitat de les Illes Balears, Universitat Rovira i Virgili, Fundació
Bromera per al Foment de la Lectura, Hotel Cap Negret, Ajuntament d’Altea, Casa de
Cultura d’Altea, Biblioteca Municipal Joan Fuster i Ràdio Altea
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Programa
Dijous, 25 de novembre de 2010
9:00-9:30 h Recollida de documentació
9:30-10:00 h Inauguració del Curs
10:00-11:00 h CarmeOriol Carazo (URV): «Mites
i llegendes en l’etnopoètica catalana»
11:00-11:30 h Pausa café
11:30-12:30 h Caterina Valriu Llinàs (UIB): «Del
comte Arnau al comte Mal: història, mite i llegenda»
12:30-13:30 hTomàsVibot Railakari (UIB): «Sant
Vicent Ferrer en l’imaginari popular mallorquí»

17:00-18:00 h Àngel Vergés Gifra (CECB):
«Llegendes i paisatges: de la realitat geogràfica a la
ficció etnopoètica»

IV CURS DE CULTURAPOPULAR
«Mites i llegendes: realitat, història i fantasia»

El IV Curs de Cultura Popular, sobre «Mites i
llegendes: realitat, història i fantasia», és una nova edició
del Curs de Cultura Popular que, amb caràcter biennal,
es convoca des de l’any 2004 amb la implicació de
diverses universitats i institucions. Si el I Curs de
Cultura Popular es va organitzar en la Seu Universitària
de la Marina de la Universitat d’Alacant (del 28 al 31
d’octubre de 2004, sobre «La narrativa oral: rondalles i
llegendes en l’imaginari col·lectiu contemporani»), el II
Curs va ser organitzat per la Universitat de les Illes
Balears (a Cala Millor, del 26 al 29 d’octubre de 2006,
sobre «La poesia oral: gèneres, funcionalitat i pervivèn-
cia»), i el III Curs per la Universitat Rovira i Virgili de
Tarragona (del 23 al 25 d’octubre de 2008, a Salou,
sobre «El rei Jaume I en l’imaginari popular i en la lite-
ratura»), assumit ja pel Grup d’Estudis Etnopoètics.

El IV Curs de Cultura Popular, sobre «Mites i
llegendes: realitat, història i fantasia», tindrà lloc a
Altea, del 25 al 27 de novembre de 2010, i serà orga-
nitzat per la Universitat d’Alacant. Entre els objectius
més seductors de la cita hi ha l’atenció —divulgativa,
distesa, amena, lúdica i incompromesa— de les qües-
tions següents: quins perfils caracteritzen el llegendari
contemporani?; com es forja i es preserva la percepció
màgica de la existència?; com emparenta la mitologia
clàssica amb les nostres llegendes i rondalles populars?;
quins són els racons i els paisatges que inviten a
fantasiejar i que mereixen una llegenda?; com és l’au-
rèola fantàstica que s’ha conformat al voltant de
personatges històrics com el cavaller Rotlà, Jaume I, Al-
Azraq, sant Vicent Ferrer, el comte Mal, etc.?; a què
respon, aquesta aurèola llegendària?; quins són els
elements de la història que inspiren l’imaginari
col·lectiu? Fins on arriba, en el cas de valencians,
mallorquins i catalans, la confusió entre realitat, història

i fantasia?grama

18:00-19:00 h Mònica Sales de la Cruz i Emili
Samper Prunera (URV): «Racons amb llegenda:
entre la realitat i la fantasia»
19:00-20:00 h Taula redona i presentació de llibres:
El rei Jaume I en l’imaginari popular i en la literatura;
Llegendes de la ciutat de València; Llegendes de Mallorca;
Les Pitiüses per la passa i la mirada; Llegendes del Pla de
l’Estany; Sant Vicenç Ferrer a Mallorca: història, llegenda
i devoció; Tradicions; etc.

Divendres, 26 de novembre de 2010
9:00-10:00 h Joan Armangué i Herrero (Arxiu de
Tradicions de l’Alguer): «Mites i llegendes de l’Alguer:
història i fantasia de la Corona d’Aragó a l’illa de
Sardenya»
10:00-11:00 h JaumeAlbero i Poveda (Universidad
de Valladolid): «Mites, llegendes i realitat històrica en
les Rondalles valencianes d’Enric Valor»
11:00-11:30 h Pausa café
11:30-14:00 h Ruta literària pel centre històric
d’Altea: «Les fites de la quotidianitat». A càrrec de
Juanvi Martín

16:00-17:00 h Taula redona. Café Montcau. Tertúlia
radiofònica, en directe, per Ràdio Altea. Amb Joan
Borja (moderador), Patrícia Alberola, Paqui Aznar,
Antoni Ripoll i Diego Zaragozí: «Llegendes de vora
mar i terra endins»
17:00-18:00 h Rafael Beltran Llavador (UV):
«Substrats mítics en algunes rondalles populars
valencianes»
18:00-19:00 h Víctor Gómez Labrado: «Moros i
cristians en la tradició popular valenciana»

Dissabte, 27 de novembre de 2010
9:30-19:00 h «Ruta de les llegendes». Visita guiada a
alguns espais llegendaris de la Marina
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