
 
XI Trobada del Grup d’Estudis Etnopoètics 

Andorra, 13 i 14 de novembre de 2015 

Biblioteca Nacional d’Andorra 

(Placeta de Sant Esteve, s/n - Casa Bauró; AD500 Andorra la Vella; tel.: +376 826 445) 

http://www.cultura.ad/biblioteca-nacional/biblionacional-localitzaciohorari 

 

«Excursions, viatges, migracions: etnopoètica i mobilitat humana» 
 
Divendres 13 de novembre 
 
9:30 Inauguració de l’XI Trobada del GEE, amb la presència de Montse 

Planelles, directora de Promoció Cultural i Política Lingüística del 
Govern d’Andorra 

 
10:00 Ponència convidada 

Joan Peruga: «Viatgers per la República d’Andorra» 

 
10:45 Descans 
 
11:00 Comunicacions 

Carme Oriol (URV): «Aportacions al folklore andorrà dels excursionistes de 
finals del segle XIX i principis del XX: els “Records d'un turista” del 
rossellonès Pere Vidal» 

Josefina Roma (UB): «En autobús, en mula i a peu. Primera campanya de 
recerca de Palmira Jaquetti per l’Alt Urgell (9 de juliol a 3 de setembre de 
1925)» 

Xevi Roviró (GRFO) i Carme Rubio: «La celebració de la Flama del Canigó 
en el segle XXI a partir dels orígens» 

 
12:00 Visita guiada pel centre històric d’Andorra amb lectures de textos dels 

viatgers que van visitar Andorra durant les primeres dècades del segle 
XX. A càrrec de les tècniques de la Biblioteca Nacional d’Andorra. 
Inici: Biblioteca Nacional d’Andorra / Final: Casa de la Vall. 

 
14:00 Dinar (lliure) 
 
Guia de restaurants del centre històric d’Andorra la Vella: 
http://www.andorralavella.ad/sites/default/files/GUIA%20RESTAURANTS%20CENT
RE%20HIST%C3%92RIC%20D'ANDORRA%20LA%20VELLA.pdf 
 



16:00 Comunicacions 
Joan Borja (UA): «Marededeús viatgeres en l’imaginari popular valencià» 

Roger Canadell (UOC): «Poesia popular i cant coral. Conseqüències d’una 
“excursión pintoresca” en l’obra de Josep Anselm Clavé» 

Salvador Rebés: «Gavatxos al cançoner: l’expressió d’una alteritat» 

Caterina Valriu i Catalina Maria Garí (UIB): «Les missions de recerca de 
l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya a les Illes Balears: folklore i 
aventura» 

 
17:30 Descans 
 
18:00 Presentació de nous materials bibliogràfics 

Àngel Vergés i Vicent Vidal (eds.): Etnopoètica: arxius i materials inèdits 
(GEE-IEC, Diputació de Girona) 

Cels Gomis: Botànica popular catalana (Sidillà) 

Emili Samper: Les rondalles de Cels Gomis i Mestre. Edició, catalogació i 
estudi (Publicacions de l’Abadia de Montserrat) 

Altres 

 
21:30 Sopar de grup: Minim’s Restaurant (Carrer Antic Carrer Major 5, AD500 

Andorra la Vella) 
 
Dissabte 14 de novembre 
 
9:30 Comunicacions 

Alexandre Bataller (UV): «Viatges amb ase i ases viatgers: ensenyament, 
dicteri i conte viatger» 

Lluís-Xavier Flores: «La literatura oral benasquesa en l’obra de Jean-Joseph 
Saroïhandy i Ángel Ballarín Cornel» 

Jaume Guiscafrè (UIB): «La mobilitat subordinant: misogínia i xenofòbia en el 
folklore contemporani» 

 

10:30 Descans 
 
10:45 Comunicacions 

Víctor Labrado: «El Trib real, d’Andorra al Comtat de Cocentaina» 

Joan-Lluís Monjo i Miquel-Àngel Flores: «Reflexions sobre els elements de 
cultura popular de possible origen mallorquí a la Marina (País Valencià)» 

Vicent Vidal (UA): «El folklore en el Centre Excursionista de Lo Rat Penat» 

 
11:45 Descans 
 
12:00 Assemblea anual del GEE 
 
14:00 Dinar (lliure) 
 
17:00 Visita al Centre d’Interpretació de la Farga Rossell (Ordino). 

Inclou una demostració del funcionament del martinet. 



http://www.cultura.ad/per-visitar/museus/farga-rossell-centre-d-
interpretacio-del-ferro 

 
 
Diumenge 15 de novembre 
 
Visita a Ordino 
 
9:30 Ruta del ferro: passejada per l’entorn paisatgístic i artístic 

Itinerari a peu fàcil (es recomana dur calçat adequat) 
Inici: Des de Llorts (zona d’aparcament) fins a la Cortinada a la Vall 
d’Ordino 

 Final: Llorts 
 Distància (en temps): 2 hores 
 Guia: http://www.ordino.ad/turisme/que-visitar/arxius/guia 
 
14:00 Dinar 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
     Govern d’Andorra 

Ministeri de Cultura, Joventut i Esports 
 


