XIV Trobada del Grup d’Estudis Etnopoètics
«Paisatge i conflicte social: coves, refugis i trinxeres»
El 16 i el 17 de novembre de 2018 va tenir lloc, al Centre Social les Llimeres i al Centre
Cultural Palau de Vivel de la Vall d'Uixó, la XIV Trobada del Grup d’Estudis
Etnopoètics a l’entorn del tema «Paisatge i conflicte social: coves, refugis i trinxeres».
La rebuda dels participants i la benvinguda oficial va anar a càrrec del regidor cultura
David Lluch, d'Olga Gargallo i d'Alexandre Bataller.
La ponència convidada va ser a càrrec de Josep V. Font i Manuel F. Navarro: «Coves i
balmes en l’imaginari popular de la Vall d’Uixó»
Posteriorment, s’hi varen presentar aquestes comunicacions:
Caterina Valriu: «Tresors amagats al llegendari mallorquí: l’aportació del corpus
d’Antoni Penya i l’arxiduc Lluís Salvador d’Àustria»
Josefina Roma: «Les transformacions del paisatge com amenaça. Dels ponts del diable
als embassaments»
Xavier Roviró i Carme Rubio: «Les baumes de la comarca d’Osona com a refugi al
llarg del temps»
Alexandre Bataller: «Les llegendes de les coves de les comarques castellonenques i les
seues possibilitats didàctiques»
Joan Borja: «Coves i llegendes: a propòsit de les cavitats subterrànies en la narrativa
popular valenciana»
M. Magdalena Gelabert: «Les dones i les coves a les rondalles d'Antoni M. Alcover»
M. Jesús Francés i Anna Francés: «Coves com a refugis o com a mites?»
Vicent Vidal: «Éssers petits de les coves: dels esquiladers als leprechauns»
Víctor Labrado: «El Caro, els pastorells i el balagueu»
Salvador Rebés: «Testimonis catalans de La Serrana de la Vera»
Josep V. Font i Manuel F. Navarro: «El crim de Xóvar. Del relat i la música d’un
romanç de canya i cordill a les cròniques de la premsa de l’any 1927»
D’altra banda, s’hi varen presentar nous materials bibliogràfics:
Oriol, Carme; Emili Samper (eds.): Història de la literatura popular catalana.
Patrimoni Literari, 2 (Publicacions URV / Edicions URV / Publicacions UA).
Estudis de Literatura Oral Popular / Studies in Oral Folk Literature, núm. 6: "Dones i
folklore".
Víctor Labrado, Joan Borja i Francesc Gisbert: Por o fugirem? Les millors llegendes de
terror (Andana).
Joan Borja, Francesc Gisbert, Víctor G. Labrado i Dani Miquel: Estimem Enric Valor
(Andana)
Joaquim González Caturla: El Dia del Miracle (Col·lecció Aladroc, de l'IAC Juan GilAlbert).
Ivan Carbonell: L'àmfora fenícia (Aila Edicions, Premi Altea de Literatura Infantil i
Juvenil)
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Nel·lo Navarro: Josep Lalueza. Diari d’un milicià de la cultura de la 57 BM a la serra
d’Espadà (Trencatimons)
Nel·lo Navarro: El riu d’Aleix i Paula (Trencatimons)
M. Magdalena Gelabert (ed.): Vigència, transmissió i transformació de les tradicions
orals (IEC).
La presentació de comunicacions i de materials bibliogràfics es va complementar amb
una visita guiada als refugis i trinxeres de la Guerra Civil, a més dels aiguamolls i ullals
del terme de la població d'Almenara, que va ser guiada per Nel·lo Navarro. També
gaudírem d'una actuació musical dels Aurorers al Restaurant “La Gruta”, paratge de les
Coves de Sant Josep.
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
Centre Cultural Palau de Vivel (La Vall d'Uixó)
17 de novembre de 2018
Assistents:
Cateria Valriu Llinás, Josep Marqués Meseguer, Francesc Gibert Muñoz, Anna Francés
Mira, M Jesús Francés Mira,Víctor Gómez Labrado, Vicent Vidal Lloret, Carme Rubio
Larramona, Xevi Roviró Alemany, Salvador Rebés Molina, Joan Borja i Sanz, Josefina
Roma i Riu, Carme Oriol Carazo, Emili Samper Pronera, Olga Gargallo Barea,
Alexandre Bataller, Bàrbara Duran i M. Magdalena Gelabert i Miró.
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 i tema de la XV Trobada del GEE
Carme Oriol presenta una proposta de seu per a la XV trobada: la Universitat de
Perpinyà, gràcies a la proposta de Martíne Berthelot que suggeria que es pogués
vincular, d'alguna manera, la trobada amb un congrés internacional de catalanística.
La propera trobada del GEE tendrà lloc el 15 i el 16 de novembre de 2019.
Quant al tema, Carme Oriol proposa: Natura, paisatges i entorn natural en la
literatura oral.
ACORD: La XV Trobada del GEE serà a Perpinyà el 15 i el 16 de novembre de 2019
i tendrà per tema “Natura, paisatges i entorn natural en la literatura oral”
3. Renovació del grup gestor
El grup agraeix la tasca realitzada a Víctor Labrado. S'incorpora a la comissió
gestora Carme Oriol.
ACORD: Maria Magdalena Gelabert i Alexandre Bataller continuen com a membres
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del grup gestor i s’hi incorpora Carme Oriol.
4. Curadors de les actes de la XIV Trobada del GEE
En relació a l'edició del llibre de les actes de l'any anterior, M. Magdalena Gelabert
agraeix la bona feina de maquetació i edició realitzada per Nel·lo Navarro i recorda
les dificultats que suposa envestir una edició amb un pressupost anual tan petit com
el que tenim (1.500€). S'han repartit els llibres entre els presents i s'ha emplenat un
full de registre que s'enviarà a la SCLL, així com també les capses de llibres amb els
exemplars restants. Es posen damunt la taula diverses opcions per a l'edició de les
actes de cara al futur, sobretot, la de demanar a l'IEC que s'impliqui més en aquesta
tasca. Alguns membres del grup s'ofereixen per a una reunió amb els representants de
la SCLL. De cara a l'any vinent, però, es considera que, si Nel·lo Navarro hi està
d'acord, ell es podria encarregar de la nova edició, vista la bona experiència de la
present publicació.
L’edició de les Actes d’enguany correran a càrrec de M. Magdalena Gelabert,
Caterina Valriu i Bàrbara Duran. L'encarregat de la maquetació i edició serà el
mateix d'enguany, Nel·lo Navarro.
ACORD: Maria Magdalena Gelabert, Caterina Valriu i Bàrbara Duran seran les
curadores del volum.
5. Cursos i activitats
Joan Borja proposa que el Curs de Literatura Popular tengui lloc a Altea el 8, 9 i 10
de novembre de 2019 i serà a l’entorn del tema “Sant Vicenç Ferrer: vida, història i
llegenda” (amb motiu del 600 aniversari de la mort de Sant Vicenç Ferrer). La
proposta s'aprova per unanimitat. Alexandre Bataller, per la seva banda, anuncia que
el Grup Geografies Literàries organitza una trobada a Gandia per al primer cap de
setmana 29 d’abril, versarà sobre els clàssics de l'etnopoètica.
7. Torn obert de paraula
Caterina Valriu recorda la importància de presentar-nos com a membres del GEE en
les nostres conferències i publicacions per tal de visibilitzar el grup.
Els membres del GEE presents a l’assemblea agraeixen a Olga Gargallo, a Vicent M.
Garcés i a Nel·lo Navarro, la dedicació i els esforços que han esmerçat en
l’organització de la XIV Trobada; a l’Ajuntament de la Vall d'Uixó, la col·laboració
que hi ha prestat, especialment en la cessió d'espais i l'enviament de llibres, i a
Alexandre Bataller, la feina que ha fet com a membre del grup gestor.
Olga Gargallo, agraeix les paraules i remet a una possible segona trobada a Sagunt.
La Vall d'Uixó, 17 de novembre de 2018
Grup Gestor del GEE
(Maria Magdalena Gelabert, Alexandre Bataller i Víctor Labrado)

