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AUGUST BOVER I FONT, CARME ORIOL i JOSEP M. PUJOL
GRUP D’ESTUDIS ETNOPOÈTICS

El 25 de novembre de 2005 va tenir lloc a l’Aula Magna de la Facultat de Lletres de la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona) la jornada dedicada a «La biografia popular: de l’hagiografia al gossip», organitzada amb la col.laboració de la
Societat Catalana de Llengua i Literatura, la Universitat Rovira i Virgili, la Diputació de Tarragona i l’Arxiu de Tradicions Populars de l’Alguer. Aquesta jornada havia nascut com a conseqüència de la reunió que, ran d’una crida als estudiosos de l’etnopoètica catalana feta pels professors Carme Oriol i Josep M. Pujol, se
celebrà aproximadament un any abans a la mateixa universitat.
Amb un comitè científic format per Joan Armangué, August Bover, Carme
Oriol i Josep M. Pujol i un comitè organitzador amb els mateixos professors més
Joan Anton Rabella, la jornada es va obrir amb la conferència inaugural Construir
la biografia, ordenar la memòria, a càrrec de l’antropòleg Jordi Roca (URV),
membre del Grup de Recerca Biogràfica, s’hi presentà del llibre de Caterina Valriu i Tomàs Vibot El rei en Jaume I, un heroi històric, un heroi de llegenda (Palma, Mallorca, Ed. Olañeta, 2005) i les comunicacions: Sant Salvador d’Horta: de
l’estigma al mite, de Joan Armangué; En Tià de Sa Real, un text hagiogràfic?, de
Josep A. Grimalt; Sant Vicenç Ferrer a Mallorca: un viatge entre la realitat i la llegenda, de Caterina Valriu; Classificació i indexació de l’Arxiu d’Història Oral
Joan Miralles (AHOJM), de Joan Miralles i Tomàs Vibot; L’assimilació de l’ethos
de les poblacions anteriors en l’hagiografia: El cas de Sant Úrbez a Sobrarbe, de
Josefina Roma; Notes biogràfiques de Cels Gomis: ideologia i folklore, d’Emili
Samper, i Ficcions autobiogràfiques: relats-broma en el folklore narratiu, de Carme Oriol.
Abans, però, a l’inici de la sessió, es va constituir formalment el Grup d’Estudis Etnopoètics, en el si de la Societat Catalana de Llengua i Literatura. Els
membres assistents van decidir que la junta organitzativa del grup estaria constituïda per August Bover (president), Joan Anton Rabella (secretari) i tres vocals —un
de Catalunya, un de les Illes Balears i un del País Valencià. Com que en aquesta
primera jornada no hi van poder assistir membres del País Valencià, s’acordà que
fins a la propera trobada els vocals serien Caterina Valriu, Josep M. Pujol i Carme Oriol. També es decidí que el GEE es reuniria, com a mínim, una vegada l’any
i es dedicaria a un tema monogràfic, que la reunió es faria rotativament a les Illes
Balears, el País Valencià i el Principat de Catalunya, i que en el futur es crearia un
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butlletí electrònic o una pàgina web per tal d’agilitzar les relacions entre els membres del grup i la difusió de les activitats.
La trobada de l’any que ve se celebrarà a Mallorca, en una data i amb un tema
que els amfitrions anunciaran properament.
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