
a més de l’esmentat Institut Menorquí d’Estudis, de la Societat Catalana de Llengua i Litera-
tura, la Societat Verdaguer i la Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris de la Universitat de Vic,
i comptà amb el suport de la Institució de les Lletres Catalanes, la Universitat de les Illes Ba-
lears, i els Ajuntaments de Maó (regidoria de Cultura), Ciutadella i Es Migjorn Gran. L’acte
d’inauguració comptà amb la presència del Sr. Manel Martí, Conseller de Cultura i Educació
del Consell Insular de Menorca.

D’acord amb l’objectiu, fixat ja a les I Jornades, de promoure el contacte entre estudiosos
de la literatura catalana contemporània de les diverses zones del domini lingüístic, aquestes II
Jornades s’estructuraren també a l’entorn de dos tipus d’activitat: d’una banda, visites guiades
a llocs d’interès literari de l’illa i, de l’altra, més acadèmica, sessions de treballs en forma de
conferències.

Així doncs, hom pogué visitar el Museu de Menorca i el nucli antic de Maó, Ciutadella i
Es Migjorn Gran. Les figures d’Antoni Febrer i Cardona, Josep M. Quadrado i Francesc de
Borja Moll foren convenientment evocades en els llocs on transcorregué la seva vida, o al-
menys una part.

La primera conferència anà a càrrec de Fina Salord, presidenta del Consell Científic de
l’IME (i ànima de les Jornades), i tingué lloc a la seu del mateix Institut. Versà sobre les rela-
cions entre Jacint Verdaguer i Menorca i se centrà en la fonda i fructífera petjada que el poeta
de Folgueroles, sense haver estat mai a l’illa, deixà en una bona colla dels seus escriptors i per-
sonatges de la cultura. Jaume Corbera, professor de la Universitat de les Illes Balears, dissertà,
al Cercle Artístic de Ciutadella, sobre «Mossèn Alcover i el Congrés de la Llengua», a propò-
sit d’escaure’s el centenari d’aquell memorable Congrés. Per la seva banda, Àngel Mifsud, cap
de la secció de Llengua i Literatura de l’IME, tractà en la seva conferència sobre «Menorca:
quatre projectes per a la llengua al tombant dels segles XIX i XX». Finalment, i a Es Migjorn,
Joan F. López Casanovas il.lustrà l’auditori, molt documentadament, sobre «Poesia popular:
els glosadors a Menorca».

La valoració que els organitzadors feren de les Jornades fou altament positiva i es confir-
mava així la necessitat de continuar el projecte, de manera que es plantejà ja la possibilitat d’u-
nes terceres Jornades, ara a València, tot i que es preveien més dificultats per a l’organització,
ateses les «especials condicions culturals i sociopolítiques que presenta el País Valencià», en
paraules del professor Rafel Roca, que assumí la tasca de promoure’n l’organització.

Pere FARRÉS

Universitat de Barcelona

III Jornades d’Intercanvi Cultural (València, Gandia, Simat de la Valldigna i Sueca,
19-21 d’octubre de 2007). – La dedicació dels professors de la Universitat de València Rafel
Roca i Vicent Simbor en la preparació i organització de les III Jornades no sols aconseguí de
vèncer les dificultats que es presumien a la fi de les Jornades menorquines, sinó que quallà en
un programa suggerent, tant des del punt de vista acadèmic com en el d’aproximació viva als
llocs de memòria valencians, antics i moderns, que satisferen l’interès de la cinquantena de
participants a les III Jornades. I no sols el programa, sinó la seva realització –amb un sentit
d’hospitalitat remarcable? coronaren l’esforç dels organitzadors, com fou reconegut en el di-
nar de clausura.

La inauguració tingué lloc a l’Aula Magna de la Universitat Vella de València i fou pre-
sidida per la vicerectora d’aquella universitat, la Dra. Enriqueta Vercher González, amb inter-
vencions d’August Bover, president de la Societat Catalana de Llengua i Literatura, Ricard

CRÒNICA606

021-ROMANICS XXX-4  21/4/08  12:08  Página 606



Torrents, president de la Societat Verdaguer, Ferran Carbó, director de l’Institut Interuniver-
sitari de Filologia Valenciana, i Vicent Simbor, en nom dels organitzadors. Les seves inter-
vencions donaren pas a la primera conferència de les Jornades, a càrrec de Rafel Roca, que
versà sobre «Jacint Verdaguer i València», en la qual el conferenciant féu una aportació cab-
dal que caldrà tenir en compte a partir d’ara per documentar la intensa relació del poeta de Fol-
gueroles amb personalitats culturals i amb institucions valencianes, a les quals –personalitats
i institucions– Verdaguer sempre considerà germanes de les catalanes.

El dissabte, dia 20, a Gandia, el professor Josep Moran dissertà documentadament sobre
«El bisbe Climent i la llengua» i, al monestir de Santa Maria de la Valldigna, Vicent Simbor
presentà les seves reflexions sobre el teatre de Josep Bernat i Baldoví, posant l’èmfasi en el sen-
tit estètic que, per a l’autor suecà, tenia el gènere de la paròdia. La quarta conferència de les Jor-
nades anà a càrrec de Josep Massot i Muntaner, ja el diumenge, 21, a la Casa Fuster de Sueca,
on féu un seguiment detallat de l’estreta relació que tingué Joan Fuster amb la revista Serra
d’Or i, en general, amb Montserrat.

El periple valencià suposà, doncs, un recorregut, sempre molt ben documentat per guies ex-
perts i amens, tant per la València «fundacional» i l’edifici de la Universitat Vella, on, per cert,
els participants pogueren admirar una exposició de Josep Renau, com per la Gandia borgiana, el
monestir en reconstrucció de Santa Maria de la Valldigna, que aquells dies acollia una exposi-
ció de Dario Fo, i Sueca. Tot plegat es pogué dur a terme gràcies al suport que els organitzadors
aconseguiren d’institucions públiques, polítiques i universitàries; així, al costat de les institu-
cions tradicionalment convocants de les Jornades, la Societat Verdaguer, la Societat Catalana de
Llengua i Literatura i la Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris de la Universitat de Vic, s’hi afe-
giren el Departament de Filologia Catalana de la Universitat de València, el Vicerectorat de
Cultura de la mateixa universitat, l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, la Càtedra
Joan Fuster de la Universitat de València, la Universitat Internacional de Gandia, el CEIC Al-
fons el Vell de Gandia, la Institució de les Lletres Catalanes, així com els Ajuntaments de Gan-
dia, Sueca i Simat de la Valldigna, la Casa Fuster de Sueca i la Mancomunitat de la Valldigna.

Pere FARRÉS

III Trobada del Grup d’Estudis Etnopoètics / VIII Simposi d’Etnopoètica de l’Arxiu
de Tradicions (Alacant, novembre de 2007). – El 16 de novembre de 2007 va tenir lloc al
Seminari de Filologia Catalana de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat d’Alacant
la III Trobada del Grup d’Estudis Etnopoètics (GEE) / VIII Simposi d’Etnopoètica de l’Arxiu
de Tradicions, organitzada per la Societat Catalana de Llengua i Literatura conjuntament amb
l’Institut Ramon Muntaner, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat de les Illes Balears i
la Universitat d’Alacant.

Durant la jornada, dedicada a «Folklore i Romanticisme. Els estudis Etnopoètics de la
Renaixença», es van llegir set comunicacions: «Paisatge i paisanatge en les Rondalles Va-
lencianes d’Enric Valor», de Vicent Brotons (UA); «Les Tradicions d’Apel.les Mestres», de
Joan Armangué (Universitat de Càller); «Les Notas Folch-loricas, textos inèdits de Pere Al-
sius i Torrent», d’Imma Costa i Àngel Vergés; «Apunts i projeccions narratives de l’imagi-
nari de la por als materials Aguiló», de Jaume Guiscafrè (UIB); «La cultura popular en l’o-
bra poètica de Josep Zaragoza i Pérez», de Francesc Xavier Llorca (UA); «Excursionista o
romàntic: Cels Gomis i F. Maspons i Labrós», d’Emili Samper (URV) i «Sa por des Rafal,
orígens i context d’una rondalla recollida per l’arxiduc Lluís Salvador d’Àustria», de Tomàs
Vibot (UIB).
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