
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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aportació més rellevant la publicació de cartells i de fotografies inèdites dels cicles de teatre
medieval i del renaixement que Romeu va organitzar i dirigir a la Sala del Tinell del Palau
Reial de Barcelona entre 1961 i 1969. (Des d’aquí volem reiterar l’agraïment a la senyora Nú-
ria Font i al senyor Jordi Romeu, sense la col.laboració dels quals hauria estat impossible
comptar amb la part gràfica de l’exposició.)

L’acte central d’aquest record va ser la jornada d’homenatge, celebrada a la Sala de Graus
de la Facultat de Lletres de la UAB. L’acte va consistir en l’evocació de la figura intel.lectual
i humana de Josep Romeu per part de quatre persones que en coneixen bé la dimensió acadè-
mica i les aportacions científiques: Alberto Blecua, professor del Departament de Filologia
Hispànica de la UAB, que va coincidir amb Romeu quan aquest hi ensenyava; Lola Badia, me-
dievalista, que n’havia estat alumna a les aules de l’Autònoma i que després en va ser col.la-
boradora i col.lega; Josep M. Pujol, professor de literatura medieval a la Universitat Rovira i
Virgili, que coneix bé les aportacions del Romeu folklorista; i Francesc Massip, professor de
l’Institut del Teatre, especialitzat en l’espectacle dramàtic medieval, un dels camps en què Ro-
meu va excel.lir i en què va obrir nous camins a la investigació. La proximitat acadèmica va
fer que Blecua i Badia fessin aportacions més evocatives dels primers anys de l’Autònoma al
Campus de Bellaterra i de la convivència acadèmica (sense renunciar a l’anecdotari), però
també de les aportacions de Romeu en el camp de l’edició de cançoners musicals durant els
seus anys al CSIC, i de les diverses orientacions que va prendre la seva dedicació a la literatu-
ra medieval, tant pel que fa a l’edició de textos com al comentari crític (el tipus de comentari
que Romeu —ell mateix poeta— aplicava també als poetes contemporanis). Les aportacions
de Pujol i de Massip van situar-se voluntàriament en una esfera més acadèmica, potser justa-
ment perquè han seguit el mestratge de Romeu en els seus camins menys fressats: el folklore
i el teatre antic. Situar les aportacions de Romeu en els corrents de la folklorística europea del
segle XX, i valorar fins a la reivindicació el seu doble paper d’investigador i d’activista cultu-
ral en el terreny del teatre medieval són deutes contrets amb l’homenatjat que Pujol i Massip
van satisfer a bastament. [J. Pu.]

«Salvador Espriu vist per...», Primeres Jornades Salvador Espriu, Arenys de Mar
(16-17 de desembre 2005). — Els 16 i 17 de desembre 2005 tingueren lloc a l’Edifici Calisay
d’Arenys de Mar les Primeres Jornades Salvador Espriu, titulades «Salvador Espriu vist
per...», organitzades per Sebastià Bonet (UB), Glòria Casals (UB), Rosa Delor (CDESE), Ga-
briella Gavagnin (UB) i Víctor Martínez-Gil (UAB), coordinades pel Centre de Documenta-
ció i Estudi Salvador Espriu (CDESE), i inaugurades per Miquel Rubirola, alcalde de la vila.
Hi van col.laborar l’Ajuntament d’Arenys de Mar, la Diputació de Barcelona, la Universitat de
Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona.

L’objectiu era doble. Es tractava en primer lloc d’investigar les interpretacions de l’obra
d’Espriu de tres escriptors contemporanis seus: «Espriu vist per Josep Pla» (Josep Maria Ba-
laguer, UAB), «Espriu vist per Joan Fuster» (Rosa Delor, CDESE), i «Espriu vist per Maria
Aurèlia Capmany» (Jordi Cerdà, UAB); i en segon lloc, en ocasió de la presentació de les Ac-
tes del I Simposi Internacional Salvador Espriu - Si de nou voleu passar (Barcelona i Arenys
de Mar, 1-2-3 d’octubre 2003 - Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2005), de suggerir al-
gunes noves perspectives als estudis espriuans. A tal efecte, una taula rodona va reunir Deni-
se Boyer (Université Paris-Sorbonne) i Víctor Martínez-Gil (UAB); desgraciadament, Josep
Massot i Muntaner, de Publicacions de l’Abadia de Montserrat, no hi pogué participar com es-
tava previst. Va cloure l’acte una conferència de Joaquim Molas (UB): «Com he construït el
meu Espriu».
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