
 
VIII Trobada del Grup d’Estudis Etnopoètics 

 
Bocairent, 9 i 10 de novembre de 2012 

Lloc de trobada: Sala Joan de Joanes 

 

“Erotisme i tabús en l’etnopoètica” 

Divendres, 9 de novembre. 
 

09:00  Rebuda dels participants a la  VIII Trobada del GEE i salutació del 
batlle de Bocairent  

09.30 – 10.00 “In memoriam Josep M. Pujol (1947-2012)” Emili Samper 

10:00 – 11:30 :  Tabús i  i folklore (15’ per comunicació) 
 
Carme Oriol (URV): “Sobre els tabús en el folklore català” 

 
Laura Villalba (URV): “(Les) folkloristes a la premsa catalana del primer terç del segle XX: un 
tabú en la història del folklore català” 
 
Margalida Coll (GREIB-UIB): “Els ritus de pas i el tabú en la societat tradicional illenca” 
 
Alexandre Bataller (UV): “Metaforització sexual en textos populars referits a la sericicultura i la 
filatura de la seda” 
 
Jaume Guiscafrè (GREIB-UIB): "Sa cotorra no té dents: variacions sobre el motiu F547.1.1" 
 
11:30 – 12:00 : Descans 
 
12:00 – 13:30 :  Rondalles: erotisme i tabús (15’ comunicació) 
 
Josep A. Grimalt (GREIB–UIB): “Les referències sexuals a les Rondaies Mallorquines d’Alcover” 
 
M. M. Gelabert (GREIB): “El tractament de la infidelitat a les Rondaies Mallorquines d’Alcover” 
 
J. Roma (UB): “Relacions sexuals i erotisme en dues rondalles del Rondallari de Sara Llorens” 

 
Vicent Vidal (UA): “Tabús i erotisme en les Rondalles valencianes d’Enric Valor” 
 
Rafael Beltran (UV):"Els genitals masculins com a instruments musicals: evidència i ocultació del 
sexe en la tradició moderna de dos rondalles versionades per Joan Timoneda" 
[nota: aquesta comunicació serà llegida dia 10] 

 
Dinar (Restaurant El Ravalet) 
 



15:30 –16:00: Els tabús en altres gèneres populars (15’ comunicació) 
 
Biel Sansano (UA): “El calfó de Cupido: xics i xiques que volen festejar (llauros, tellines, nius plens 
de brossa i altres carnalitats)” 
 
Tomàs Vibot (UIB-GREIB): "Sexe i clergat a Mallorca: de la història a la cultura oral" 
 

16:00 – 17:00 Presentació de nous materials 
 

La recerca folklòrica: persones i institucions (FGA, GEE-IEC, AdT) 

Estudis de Literatura Oral Popular / Studies in Oral Folk Literature (URV) 
Cinc rondalles mallorquines d’A. M. Alcover català-anglès (IPAMA) 

Set estudis de literatura oral d’Antoni Serrà (Lleonard Muntaner, Editor) 
 

 i altres materials publicats per membres del GEE. Seguidament, informació sobre: 

 
Commemoració dels 150 anys del naixement d’Antoni M. Alcover (Illes Balears) 

Commemoració del II Centenari de la publicació de l’Aplec dels Germans Grimm (URV) 

“Patrimoni oral i noves tecnologies: del llegat Alcover als estudis folklòrics del s. XXI” V Curs de 

Cultura Popular (Palma: 29 i 30 de nov. i 1 de des. 2012) 

  

17:00  Assemblea anual del GEE 

En acabar: Berenar Coent 

(Pregam a tots els assistents que aportin algun producte gastronòmic picant propi de la 

seva terra per fer un berenar informal amb bon menjar i bon vi) 

 

21: 30 Actuació del Grup de Danses «Cardaors» (Teatre Avenida) 

Sopar (Restaurant Hotel Estació) 

 
Dissabte, 19 de novembre 
 
9:30-11:15:  Poesia popular: erotisme i tabú 
 
Caterina Valriu (UIB-GREIB): “Les endevinalles falsament obscenes” 
 
Anna i M. Jesús Francés (UA): “Entre serps i perdiuetes un munt de cançons 
 
Joan Borja: “Erotisme i tabú en les formes picardioses del cançoner popular valencià” 
 
Miquel Sbert: “Cançons eròtiques al Cançoner Popular de Mallorca” 
 
Felip Munar (UIB-GREIB): “Cançons i gloses eròtiques de les Illes Balears” 
 
11:15 h. Descans 



11:45: Acudits: erotisme i tabú 
 
Brigid Amorós Òdena (URV): "Els tabús en l'etnopoètica: els acudits" 
 
Vicent Brotons (UA): “Acudits  i altres desficacis verbals en El Pardalot engabiat, revista satírica 
menstrual (sic) valenciana (febrer-setembre, 1983)” 
 
12.30: Reunió del projecte  

La literatura popular catalana (1894-1959): protagonistes, actituds, 

realitzacions (FFI2009-08202/FILO) [només per als membres del grup de recerca] 
 

13:30: Dinar dels participants a la VIII Trobada (Restaurant El Riberet) 

15:30: Passejada cultural per Bocairent 

 

  

 
 

 


