
 
VII Trobada del Grup d’Estudis Etnopoètics 
XVI Simposi d’Etnopoètica de l’Arxiu de Tradicions de l’Alguer 

Sitges, 18 i 19 de novembre de 2011 

Lloc de trobada: Grup d'Estudis Sitgetans (Espai Cultural Pere Stämpfli) ; Carrer d'en Bosc, 9, Sitges 
 

“La recerca folklòrica: persones i institucions” 
 

Divendres, 18 de novembre. 
 

10:00 h Rebuda dels participants a la  VII Trobada del GEE:  

10.30 – 12.00 :  Dones i folklore (15’ per comunicació) 
 
Montserrat Palau (URV): “Feminisme i folklore” 

 
Laura Villalba (URV): “La dona catalana i els estudis folklòrics a principis del segle XX: recuperant 
les genealogies perdudes” 

Roser Ros (Universitat Blanquerna): “Dona i folklore: apunts per a l’estudi del folklore compilat 
per dones a les primeries del segle XX” 

Carme Oriol (URV): “L'aportació de les dones folkloristes a l'Arxiu de Tradicions Populars” 
Joan Soler i Amigó: “Joana Vidal, folklorista” 

 
12.00 – 12.30 : Descans 
12.30 – 13.45 :  La tasca folklorística al País Valencià (15’ comunicació) 
 
A. Bataller: “La recerca etnopoètica del mestre i folklorista valencià Josep Bataller Calderón” 

 
Tomàs Escuder: “Els folkloristes voluntariosos de Castelló” 

 
Anna i M. Jesús Francès (UA): « La recerca folklòrica: Joaquim G. Caturla i les seues rondalles” 

 
Joan Borja (UA): «Sara Llorens de Serra i l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya: dades a 
propòsit d'unes Llegendes alacantines inèdites» 

 
16.00 – 17.00 Presentació de materials publicats  
·Etnopoètica i territori: unitat i diversitat. Edició a cura de D. Escandell i M. J. Francès. 
Arxiu de Tradicions de L’Alguer  i GEE 
·Repertori biobibliogràfic de la literatura popular catalana: el cicle romàntic. Edició a 
cura de Carme Oriol i Emili Samper. Tarragona: Publicacions URV 
·Altres materials 



17.00–18.15: La tasca folklorística a Catalunya (15’ comunicació) 
 
Agnès Toda (URV): “Josep M. Banús i Sans (1893-1972) i la seva aportació a la recerca folklòrica 
reusenca” 

 
Josefina Roma (UB): Sara Llorens i les llegendes de la Baixada a l'Infern” 

 
Xavier Roviró: Una mirada al folklore d'Osona 
 
Mònica Sales (URV): “Folkloristes excursionistes: Ramon Arabia i Solanas” 

 
18.30: Reunió del projecte Bibliofolk. 
 
Dissabte, 19 de novembre 
 
9.30-11.00 h:  La tasca folklorística a les Illes Balears 
 
Tomàs Vibot (UIB): “Aportació de l'erudit i arxiver  Estanislau de K. Aguiló als estudis folklòrics" 

 
Caterina Valriu (UIB): “Folkloristes estrangers a les Illes balears: a la recerca de l’exotisme?” 

 
Jaume Guiscafrè (UIB): “Mateu Obrador, folklorista”  

 
Margalida Coll: “La revista Tresor dels Avis i la tasca d’Andreu Ferrer i Ginard” 

 
Natàlia Sans: “Andreu Ferrer i Ginard i les cançons que recollí a Menorca” 

 
Pilar Arnau:  “Aproximació a Francesc d’Albranca”  

 
11:00 h. Descans 
 
11:30 h. “ La tasca de difusió de l'obra de Rafel Ginard Bauçà: la Casa Museu 
Pare Ginard"  (Sant Joan, Mallorca) a cura de Joana M. Serra 

12.00:  Assemblea anual del GEE.  

14: 00 h Dinar conjunt de tots els participants a la VII Trobada. 

Passejada guiada per Sitges 
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