
que es produeix una apropiació del terme pel sector noucentista, i que, progressivament, l’èm-
fasi del concepte es desplaça dels aspectes ideològics als formals: així, si per a Alomar l’ideal
de l’Escola té una base política nacionalista, gràcies a Carner el concepte va derivant vers un
model de llengua i un classicisme cristià.

A banda de les esmentades, Graña analitza detingudament les contribucions a l’estudi del
terme fetes per Jaume Aulet, Jaume Vidal Alcover o Damià Ferrà-Ponç. Davant aquest debat
ideològic, l’estudiosa no renuncia a adoptar l’etiqueta «Escola Mallorquina», a la qual reco-
neix una utilitat pragmàtica, però proposa, i així ho indica clarament en el text llegit en l’acte
de defensa de la tesi, «alliberar el concepte de càrregues ideològiques innecessàries i restrin-
gir el seu ús, aplicant-lo només al grup de poetes que el va reivindicar com a propi». Les con-
clusions del treball remarquen que l’Escola és formada «per un grup de poetes que assumei-
xen com a pròpia la doctrina estètica dels que declaren com els seus mestres, Miquel Costa i
Llobera i Joan Alcover» i que «en un evident procés de mitificació, reformulen i perpetuen el
seu model estètic resistint-se a la renovació dels models literaris que es produeix a la resta
d’Europa amb l’inici de les avantguardes».

En el camp de la historiografia literària, la tesi omple un buit significatiu en l’estudi de la
literatura catalana del segle XX d’àmbit insular. Les investigacions de Damià Pons s’han ocu-
pat profusament dels escriptors mallorquins modernistes, i les de Josep Massot i Muntaner han
traçat un mapa meticulós de la història cultural de la guerra i la postguerra. Els anys vint i tren-
ta —i, en general, l’anomenada generació de 1917—, en canvi, no havien merescut fins ara un
estudi de conjunt, i aquesta és una de les principals aportacions de la línia de treball de Graña.
A això cal afegir la recuperació d’entitats i figures poc conegudes, com el Foment de Cultura
de la Dona de Sóller i les escriptores Maria Mayol i Maria Verger. És destacable també el va-
lor historicodocumental de l’apèndix de textos —que inclou testimonis sobre els poetes ma-
llorquins i la crítica literària i sobre les activitats organitzades per l’Associació per la Cultura
de Mallorca— i la relectura provocadora d’una poesia que l’estudiosa no veu tan immobilista
com alguns sectors (des de Llorenç Villalonga fins als poetes dels anys cinquanta) havien vol-
gut considerar. Per tot plegat, és d’esperar que el treball sigui aviat accessible en format de lli-
bre. [M. Po.]

Jornada «La biografia popular: de l’hagiografia al gossip». — El 25 de novembre del
2006 va tenir lloc a l’aula magna de la Facultat de Lletres de la Universitat Rovira i Virgili
(Tarragona), sota el patrocini de la mateixa Universitat, la Societat Catalana de Llengua i Li-
teratura (IEC) i l’Arxiu de Tradicions Populars de l’Alguer una jornada dedicada al folklore
narratiu sota el títol «La biografia popular: de l’hagiografia al gossip». La trobada acadèmica
—coordinada per Joan Armangué (ATPA), August Bover (SCLL) i Carme Oriol i Josep M.
Pujol (URV)— va ser la primera activitat pública del Grup d’Estudis Etnopoètics constituït en
el si de la dita Societat immediatament abans de la jornada.

La conferència inaugural, «Construir la biografia, ordenar la memòria», a càrrec de
Jordi Roca, del Departament d’Antropologia de la URV, va versar sobre els models d’estruc-
turació de les autobiografies suscitades en conversa oral pels investigadors. A continuació van
presentar les seves comunicacions Joan Armangué («Sant Salvador d’Horta: de l’estigma al
mite»), Josep A. Grimalt («En Tià de Sa Real, un text hagiogràfic?»), Joan Miralles i Tomàs
Vibot («Classificació i indexació de l’Arxiu d’Història Oral Joan Miralles»), Carme Oriol
(«Ficcions autobiogràfiques: relats-broma en el folklore narratiu»), Josefina Roma («L’assi-
milació de l’ethos de les poblacions anteriors en l’hagiografia: el cas de sant Úrbez, al So-
brarbe»), Emili Samper («Notes biogràfiques de Cels Gomis: ideologia i folklore») i Caterina
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Valriu («Sant Vicent Ferrer a Mallorca: un viatge entre la realitat i la llegenda»), que va pre-
sentar, juntament amb Tomàs Vibot, el llibre El rei En Jaume, un heroi històric, un heroi de
llegenda (Palma: Olañeta 2005), escrit per tots dos. [J. M. Pu.]

Constitució del Grup d’Estudis Etnopoètics. — El 25 de novembre del 2005 es va
constituir a l’aula magna de la Universitat Rovira i Virgili el Grup d’Estudis Etnopoètics en el
si de la Societat Catalana de Llengua i Literatura, d’acord amb la voluntat expressada per part
d’un bon nombre de professors i investigadors de literatura popular i de folklore de les uni-
versitats de les terres catalanes en una reunió tinguda aproximadament un any abans a Tarra-
gona. Tot seguit es prengueren els acords següents: (1) que la junta directiva tindria, ultra el
càrrec de president i secretari, tres vocalies que recaurien en un soci de Catalunya, un altre de
les illes Balears i un altre del País Valencià, (2) que es faria almenys una reunió anual sobre
un tema monogràfic rotativament en cadascun dels tres territoris abans mencionats, la prime-
ra de les quals tindria lloc a Palma, i (3) que s’estudiaria la possibilitat de crear els mitjans
electrònics (butlletí electrònic, pàgina web) necessaris per mantenir el contacte entre els asso-
ciats i divulgar les seves activitats.

A continuació foren elegits August Bover com a president i Joan Anton Rabella com a se-
cretari; per l’absència casual de membres provinents del País Valencià s’acordà que fins a la
propera reunio les vocalies fossin exercides per Caterina Valriu, Carme Oriol i Josep M. Pujol.

En contactes posteriors dels membres de la junta directiva es prengué la decisió de con-
vocar la primera trobada del Grup per al dia 26 de novembre sobre el tema «Els gèneres etno-
poètics: competencia i actuació», en coincidència amb el seminari internacional «La classifi-
cació de les rondalles: tipus, gèneres, arxius» (23-24 de novembre), convocat per la nova
associació. [J. M. Pu.]

Homenatge a Josep Romeu i Figueras (1917-2004) a la Universitat Autònoma de
Barcelona (15 de desembre de 2005). — El dia 18 de desembre del 2004 va morir a Barce-
lona Josep Romeu i Figueras. Des de 1969 a 1984, any de la seva jubilació, va ser professor
a l’aleshores Departament de Filologia Hispànica de la Universitat Autònoma de Barcelona,
a la qual va continuar vinculat amb la impartició de cursos de doctorat fins l’any 1994. Ro-
meu és part de la història de l’Autònoma des de la seva fundació. Per això, amb ocasió del
primer aniversari de la seva mort, el Departament de Filologia Catalana i el Departament de
Filologia Espanyola d’aquesta universitat van organitzar-li una jornada d’homenatge el dia
15 de desembre de l’any 2005, acompanyada d’una exposició bibliogràfica a la Biblioteca
d’Humanitats de la UAB i d’una exposició virtual al web de la Biblioteca d’Humanitats.
L’exposició bibliogràfica, feta fonamentalment a partir dels fons de la Biblioteca d’Humani-
tats, volia oferir al públic universitari una mostra de la multiplicitat de la figura intel.lectual
de Romeu a través de la seva producció escrita: així, s’hi reunien exemplars de l’obra poèti-
ca, els assajos i comentaris crítics sobre literatura catalana contemporània, la revista Ariel ,
les edicions crítiques i els treballs erudits sobre teatre medieval i renaixentista, poesia popu-
lar i folklore i literatura medieval, sense oblidar síntesis històriques i altres obres de divulga-
ció literària.

Al seu torn, l’exposició virtual, que ha quedat accessible de manera permanent a l’adreça
<http://hipatia.uab.es/exposicions/romeu/planes/presentacio.asp> glossa breument la figura
intel.lectual de Romeu, i, a més de facilitar enllaços amb altres pàgines web i de donar accés a
la bibliografia de Romeu i sobre Romeu catalogada a la Biblioteca d’Humanitats, té com a
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