
 
VI Trobada del Grup d’Estudis Etnopoètics 

XIII Simposi d’Etnopoètica de l’Arxiu de Tradicions : 
“Etnopoètica: incidència, difusió i comunicació en el món contemporani” 

 
 Els dies 5 i 6 de novembre de 2010 va tenir lloc a Eivissa la VI Trobada del 
Grup d’Estudis Etnopoètics – XIII Simposi d’Etnopoètica de l’Arxiu de Tradicions, que 
s’inicià amb la conferència del Sr. Felip Cirer titulada “Joan Castelló, folklorista”. El 
tema elegit per a debatre a l’encontre era: “Etnopoètica i territori: unitat i diversitat” . 
Les comunicacions presentades foren: 
 

1. J. Armangué: “'Code switching' en alguns textos de literatura popular algueresa". 

2.M. Palau: “Els balls parlats a la Catalunya Nova. El cas  de Torredembarra”. 

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

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

5. A. Vila: “Folklore en les festes patronals de Tarragona (últim terç del segle XIX)” 

6. Oriol, C.: “BiblioFolk: la base de dades de la literatura popular catalana” 

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

8. V. Marí Palermet: “La cançó redoblada d’Eivissa i Formentera”  

9. A. i M. J. Francès: “Dansa i cant al poble de Bocairent” 

10. J. Borja: «La simbolització del paisatge en el llegendari valencià» 

11. C. Valriu: “Els reculls de rondalles d’Eivissa: una panoràmica” 

12. M. M. Gelabert: "Versions eivissenques i mallorquines de la rondalla ATU 1685: En Pere Bambo de Castelló i Un 

festetjador d’Alcover” 

13. J. Roma: “El Comte Arnau i el Baró d’Espés. Una visió autòctona del territori davant la colonització dels grans 

monestirs” 

14. D. Escandell: “Bandolerisme com a referent etnopoètic: el mite de Jaume el Barbut” 

15. M. Torres: “Joan Castelló i la llengua” 

16. I. Bonet: “Els personatges de Joan Castelló” 

17. L. Sansano: “El festeig pagès vist per Joan Castelló” 

 
També s’hi presentaren les publicacions següents: 
 
l. Sales, M. i Valriu, C. (Ed.): Etnopoètica: incidència, difusió i comunicació en el món contemporani (Arxiu de Tradicions 
de L’Alguer, 2010) 
2. Oriol, C. i Samper, E. (Ed.): El rei Jaume I en l’imaginari popular i en la literatura (Publicacions URV i Edicions UIB, 
2010) 
3. Vibot, T i Valriu, C.: Sant Vicenç Ferrer a Mallorca: història, llegenda i devoció (2010) 
4. Núm. 8 d' Insula. Quaderno di cultura sarda (Arxiu de Tradicions, 2010) 
5. Núm. 1 d’Ítaca. Revista de Filologia (Universitat d’Alacant, 2010) 
6. Mestres, Apel·les (Edició a cura de J. Armangué): Tradicions (Cossetània Edicions, 2010) 
 

Les Jornades es tancaren amb una ponència-recital de Joan Murenu sobre “Eivissa 
i el romancer tradicional” i un tast de cuina popular de les Pitiüses. Tant la seu de 
l’encontre com les activitats complementàries (passeig guiat per Dalt Vila, recital i tast 
de cuina popular, visita a l’exposició de fotografies d’Eivissa) foren una cortesia del 
Consell Insular d’Eivissa, organisme que també s’ha compromès a finançar el volum on 



es publicaran les ponències presentades i al qual el GEE vol expressar el seu agraïment 
per la cordial acollida i el suport que ens han donat en tot moment. 

En el marc d’aquest encontre va tenir lloc l’assemblea anual del GEE. Hi 
assistiren: August Bover, M. Jesús Francès, Anna Francès, Carme Oriol, Mònica Sales, 
Joan Borja, Emili Samper, M. Magdalena Gelabert, Dari Escandell, Agnès Toda, Anna 
Vila i Caterina Valriu. Després de les diverses deliberacions, els acords adoptats foren: 

 
1. Continuar els treballs del GEE sota l’aixopluc de la SCLL, per a contribuir a 
consolidar la recerca i la difusió de l’etnopoètica en l’àmbit dels Països Catalans.  
 
2. Redactar una crònica de la Trobada per a Llengua i Literatura, a càrrec de M. Sales. 
 
3. Continuar treballant en l’ampliació del grup a través de gestions personals dels seus 
membres, actualment el grup està format per 50 socis. Insistir en la recaptació de socis 
actius al País Valencià i a la Catalunya del Nord. 
 
4. El grup gestor fins a novembre de 2011 queda format per August Bover, Tomàs 
Vibot i Caterina Valriu. 

 
5. S’acorda que la propera trobada tindrà lloc a Sitges els dies 11 i 12 de novembre de 
2011. El tema de la trobada serà “La recerca folklòrica: persones i institucions” amb 
l’objectiu de donar notícia i estimular la investigació sobre l’obra i la trajectòria de 
persones i institucions que des del s. XIX ençà han treballat en la recerca i l’estudi del 
patrimoni folklòric català. El grup gestor serà el responsable de l’organització de la 
propera trobada, amb l’ajut puntual dels altres membres del GEE. Es donarà difusió a la 
convocatòria amb temps suficient per a facilitar l’assistència i la participació de les 
persones interessades. Es farà una preinscripció i s’enviaran dues circulars als integrants 
del GEE.  

 
6. Dari Escandell i Maria Jesús Francès seran els curadors de l’edició del llibre del  
GEE que correspon a 2011, que es publicarà a l’Arxiu de Tradicions de L’Alguer. 
S’acorda limitar la llargada dels textos a uns 30.000 caràcters (amb la possibilitat 
d’incloure un màxim de 5 fotografies per article, si l’autor ho considera adient) i posar 
com a data límit per a al lliurament dels textos el 15 de maig de 2011. 

 
 8. El GEE continuarà amb l’organització dels Cursos Interuniversitaris de Cultura 
Popular. Després del IV Curs de Cultura Popular que, organitzat per la Universitat 
d'Alacant, es farà enguany a Altea del 25 al 27 de novembre, sobre «Mites i llegendes: 
realitat, història i fantasia» (del qual informa Joan Borja), el proper és previst per al 
2012, i se suggereix com a lloc possible de realització l’illa de Menorca, sota l’aixopluc 
de la Universitat de les Illes Balears. A la VII Trobada es concretaran els temes relatius 
a aquest curs.  
 
 D’altra banda, el GEE vol expressar el desig que el Dr. J. M. Pujol es restableixi 
aviat i pugui reprendre la seva activitat habitual. I sense més assumptes a tractar, es 
dóna per acabada l’assemblea. 
 
Eivissa, 8 de novembre de 2010 

Caterina Valriu 
Directora del GEE 


