
 

XII Trobada del Grup d’Estudis Etnopoètics 

«Etnopoètica, terminologia i mitjans de comunicació» 

 

L’11 i el 12 de novembre de 2016 va tenir lloc, a l’Espai Fuster de Sueca, la XII 

Trobada del Grup d’Estudis Etnopoètics a l’entorn del tema «Etnopoètica, terminologia 

i mitjans de comunicació». 

La rebuda dels participants i la benvinguda oficial va anar a càrrec de Víctor Labrado, 

de Francesc Baldoví, 3r tinent de batle, i de Raquel Tamarit, batlessa. Jaume Pérez 

Moragón, especialista en la figura i l’obra de Joan Fuster, va fer una breu visita guiada i 

comentada per algunes dependències de l’Espai Fuster. 

 

S’hi varen presentar aquestes comunicacions: 

 

Josefina Roma (UB): «Mn. Francesc Baldelló i la difusió per ràdio i premsa del seu 

Folklore Litúrgic» 

Albert Oliva (URV): «La difusió de la recerca folklòrica d’Eusebi Ribas 

Vallespinosa 

en la premsa comarcal i local de Valls de principis del segle XX» 

Vicent Vidal (UA): «Etnopoètica, folklore, literatura popular: la denominació del 

camp 

d’estudi i de la matèria estudiada al País Valencià» 

Caterina Valriu (UIB): «El folklore a la revista mallorquina Lluc (1975-2000): entre 

la resistència i la vertebració del país» 

Tomàs Vibot: «Notes etnopoètiques al programa «Un lloc amb història» (IB3 

Televisió)» 

M. Magdalena Gelabert (UIB): «La Institució Pública Antoni M. Alcover i la difusió 

de les rondalles a través de la televisió i la ràdio» 

Jaume Guiscafrè (UIB) / Josep Temporal: «Revisió de terminologia etnopoètica al 

DIEC2» 

 

D’altra banda, s’hi varen presentar aquestes publicacions i materials: 

 

Emili Samper: Estudis de Literatura Oral Popular / Studies in Oral Folk Literature, 

núm. 4 (2015); Revista d’Etnologia de Catalunya, segona època, núm. 41 (2016), i 

Aplec de cançons populars catalanes, de Cels Gomis i Mestre, a cura de Salvador 

Palomar (2015). 

Maria Magdalena Gelabert: Cinc rondalles mallorquines d’Antoni M. Alcover 

(català-alemany) (2015) i els darrers volums guanyadors del premi Ciutat de 

Manacor d’assaig (Rondalla meravellosa i filosofia, de Josep Temporal; L’ofici i el 

do, de Jordi Julià; Els morts agraïts, de Joan Mahiques, i La revista Tresor dels Avis 

[1922-1928], de Margalida Coll). 

Francesc Gisbert: La Maria no té por (2013). 

Carme Oriol: Estudis de literatura popular (història i mètodes) (2016). 

Joan Borja: Les llegendes secretes de Sara Llorens (2016). 

Joan-Lluís Monjo va presentar un avançament del volum que recollirà les actes de 

l’XI Trobada que va tenir lloc a Andorra 



Grup d’Estudis Etnopoètics 

 

En el marc de la Trobada, va tenir lloc la reunió ordinària de l’Assemblea anual del grup 

d’Estudis Etnopoètics, l’acta de la qual es transcriu a continuació: 

 

Acta de la reunió anual de l’assemblea del Grup d’Estudis Etnopoètics 

Espai Fuster (Sueca) 

12 de novembre de 2016 

 

1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior 

 

ACORD: S’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió anterior. 

 

2. Lloc per a la XIII Trobada del GEE 

 

Maria Magdalena Gelabert proposa que la XIII Trobada del GEE es faci a Manacor. 

Anna Francés esmenta la possibilitat de fer la trobada a la Vall d’Uixó, però no 

sembla convenient repetir al País Valencià. Caterina Valriu proposa que qualque any 

s’hauria d’anar a Menorca. Josefina Roma planteja la possibilitat d’anar a Perpinyà i, 

en aquest sentit, Carme Oriol farà una consulta a Martine Puig-Moreno. Emili 

Samper adverteix que al lloc on es faci la trobada hi ha d’haver una persona que 

conegui la dinàmica del GEE. Caldria que les propostes es fessin amb un any 

d’antelació. 

 

Quant al tema de la trobada, Víctor Labrado proposa «Vigència, transmissió i 

transformació de les tradicions orals». Carme Oriol i Joan Borja observen que és 

prou obert i que hi tenen cabuda moltes línies de recerca: transmissió educativa, 

mitjans de comunicació, patrimoni, centres d’interpretació, cases museu… Xevi 

Roviró proposa que la pròxima trobada sigui a l’entorn del cançoner i Temporal 

inisteix en les possibilitats de la proposta. Caterina Valriu proposa el tema dels 

gèneres conversacionals. Emili Samper proposa que s’estableixin quatre línies de 

treballs en el marc de la proposta de Labrado: els gèneres conversacionals, el 

cançoner, aplicacions i patrimonialització. 

 

ACORD: la XIII Trobada del GEE serà a Manacor el 17 i el 18 de novembre de 

2017. 

 

3. VII Curs de Cultura Popular 

 

Atès que correspon organitzar-lo a la Universitat Rovira i Virgili, Carme Oriol 

planteja que les dates més apropiades per fer-lo són a final d’octubre o a principi de 

novembre. El lloc podria ser les terres de l’Ebre. Emili Samper observa que el curs 

no hauria de perdre continguts acadèmics en favor d’aplicacions pedagògiques. 

 

ACORD: el VII Curs de Cultura Popular es farà el 19 i el 20 d’octubre de 2017 a 

Tarragona, en un lloc encara per determinar. 

 

4. Curadors de les actes de la XII Trobada del GEE 

 

Es comenta que al volum d’actes de la trobada ha de constar-hi el logotip de 

l’Ajuntament de Sueca i s’hi ha de fer constar que la trobada va tenir lloc a Sueca; a 
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canvi, l’Ajuntament farà una aportació econòmica a l’edició. Es proposa que es faci 

una crida perquè es facin més aportacions de treballs per publicar al volum. Queda 

pendent fer una gestió amb el IEC per a l’edició del volum anual d’actes. 

 

ACORD: Anna Francés i Jesu Francés seran les curadores del volum. 

 

5. Edició i impressió del llibre d’actes 

 

Anna Francés i Jaume Guiscafrè exposen les dificultats conjunturals que hi ha hagut 

amb l’edició del volum amb les actes de l’XI Trobada del GEE. 

 

ACORD: Amb la finalitat de poder tenir el volum llest perquè es pugui imprimir 

abans de final l’any, Víctor Labrado i Francesc Gisbert en revisaran els treballs i es 

comprometen a tenir l’original enllestit el 25 de novembre. 

 

6. Renovació del grup gestor del GEE 

 

ACORD: Jaume Guiscafrè i Víctor Labrado continuen com membres del grup gestor 

del GEE i s’hi incorpora Maria Magdalena Gelabert. 

 

7. Torn obert de paraules 

 

Emili Samper recorda als membres de l’assemblea que el GEE té un blog que cal 

alimentar amb informacions. Caterina Valriu observa que caldria captar nous 

membres perquè s’integrin al GEE i que es faci constar l’adscripció al GEE quan es 

publiqui qualque treball. 

Per voluntat expressa de l’assemblea, es fa constar en acta l’agraïment a Víctor 

Labrado per l’organització de la XII Trobada del GEE; a Emili Samper, pel 

manteniment del blog del GEE, i a Anna Francés i a Jesu Francés, pels quatre anys 

de dedicació al grup gestor. 

 

L’Ajuntament de Sueca va obsequiar els participants amb un dinar de paella a la 

Muntanyeta dels Sants. Després, guiats per Víctor Labrado, els participants varen 

assistir a una partida d’escala i corda al Trinquet Pelayo, de València. 

 

Sueca, 12 de novembre de 2016 

 

Grup Gestor del GEE 

(Anna Francés, M. Jesús Francés, Jaume Guiscafrè i Víctor Labrado) 


