IX Trobada del Grup d’Estudis Etnopoètics
“Literatura oral i educació: simbiosi i complicitats”
Els dies 7, 8 i 9 de novembre de 2013 va tenir lloc a Vic la IX Trobada del Grup
d’Estudis Etnopoètics, que s’inicià amb la conferència del les professores Carme Rubio
i M. del Carme Bernal titulada “La poesia de Jacint Verdaguer amb ressons de la
tradició popular i la seva aplicació a l’escola”. Les comunicacions presentades foren:
Alexandre Bataller (UV): Etnopoètica i ensenyament de la llengua en el context valencià anterior a 1983
Vicent Vidal (UA): L’escola en valencià i els ensenyants folkloristes: una aproximació
Margalida Coll (UIB-GREIB): La literatura popular com a font de recursos educatius: una aproximació
Roser Ros (Universitat Blanquerna i Tantàgora Serveis Culturals):Mira què t’explico i De boca a orella:
Dos projectes escolars per promocionar l’oralitat
Caterina Valriu (UIB-GREIB): Llegendes per a un món millor: una experiència solidària entre Gàmbia i
Mallorca
Àngel Vergés (CECB): Llegendes i paisatges del Pla de l’Estany
Carme Oriol (URV): Tipologia dels reculls de narrativa folklòrica: de la recreació a la transcripció
Josefina Roma (UB): La intenció pedagògica en la recerca: de Serra i Pagès a Sara Llorens i Palmira
Jaquetti
Emili Samper (URV): Preocupacions populars versus progrés: folklore i pedagogia en l’obra de Cels
Gomis
Josep Temporal: Notes programàtiques per a una valoració pedagògica de l’heroïna de la rondalla
meravellosa
Ramon Bassa (UIB): Els jocs lingüístics populars des del punt de vista de l’etnopoètica. La seva didàctica
Mònica Sales (URV): Experiències didàctiques al voltant de les rondalles: de la tradició a l’adquisició de
competències
Ignasi Roviró (GRFO): La rondalla com a artefacte educatiu
Nadia Ghulam i Joan Soler (UB): Els primers contes afganesos publicats, en català
Jaume Guiscafrè (UIB-GREIB): Del Nolotil al NoalTIL: folklore en defensa de l’educació pública de
qualitat

També s’hi presentaren les publicacions següents:
Erotisme i tabús en etnopoètica (FGA, GEE-IEC, AdT)
Estudis de Literatura Oral Popular / Studies in Oral Folk Literature (URV)

Balears i Pitiüses, terres de llegenda (PAM)
De l’anarquisme al folklore: Cels Gomis i Mestre (1841-1915) (URV)
Aplec de Rondaies Mallorquines d’en Jordi des Racó VI (Ed. Moll)
Llibre del professor (Bromera)
Els colors de les quimeres / Col·lecció Aladroc (IACJGA) i altres materials
Els assistents a les jornades gaudiren també d’una espectacle teatral (“Serraller i
bandoler”) i d’un recital del grup Nova Euterpe, així com d’una visita guiada a la
catedral de Vic, a la casa natal de J. Verdaguer i a l’arxiu del GRFO (Folgueroles).
En el marc d’aquest encontre va tenir lloc l’assemblea anual del GEE. Després de
les diverses deliberacions, els acords adoptats foren:
1. Tot acceptant la proposta i oferiment d’Àngel Vergés, la X Trobada del GEE es
farà a Banyoles els dies 7 i 8 de novembre de 2014. El tema serà “Etnopoètica:
arxius i materials inèdits”, sobre recerca i gestió de fons inèdits.
2. Es constitueix un Grup Gestor format per Emili Samper, Josep Temporal i Àngel
Vergés per a treballar en les tasques d’organització i coordinació del GEE. La
pertinença a aquest equip tindrà caràcter rotatori i cada any es renovarà un dels
membres. El pròxim any caldrà renovar la plaça de Josep Temporal.
3. El VI Curs de Cultura Popular –sobre el tema “La Festa”– es farà dins el primer
trimestre del 2015 a Ontinyent i Bocairent. El coordinador serà Alexandre
Bataller, amb la col·laboració d’Anna i M. Jesús Francés.
4. Els curadors de les actes de la IX Trobada seran Alexandre Bataller i Margalida
Coll. Es recorda que cal tenir en compte els criteris d’edició i respectar els
terminis establerts pels curadors. Es revisarà el conveni d’edició vigent fins
enguany per a les properes publicacions.
5. Emili Samper recorda que els socis han de col·laborar en la difusió d’activitats a
través del nostre blog i que per això és necessari que li facin arribar la
informació de manera regular. També s’acorda que s’obrirà un espai propi al
Facebook (a partir dels materials publicats al blog), per a una millor difusió.
6. Finalment, el GEE agraeix a Caterina Valriu la seva tasca com a coordinadora
del grup al llarg dels set anys que ha desenvolupat aquesta funció (2007-2013).
Sense més assumptes a tractar, es tanca l’assemblea.
Vic, a 8 de novembre de 2013

Caterina Valriu
Directora del GEE

