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Dirigit a estudiants i professionals
vinculats a l’etnologia, l’antropologia,
la filologia, l’edició, la biblioteconomia
i la narració, en definitiva, a totes
aquelles persones que tinguen interés
per la tradició oral.

Organitza:

27 d’octubre de 2018

27 d’octubre de 2018

Museu Valencià d’Etnologia
C/ Corona, 36. 46003 - València.
Coordina:

Almudena Francés i Tània Muñoz.
Contacte:

Biblioteca del Museu Valencià d’Etnologia
Tlf. 963883622 / 23 / 28
biblioteca.etnologia@dival.es
Esta activitat forma part de la campanya
Espanta la por 2018.
Inscripció amb el formulari:
https://goo.gl/REZkZn

Museu Valencià d’Etnologia
@valenciaetno
muvalenciaetnologia
@museu_valencia_etnologia

www.museuvalenciaetnologia.es

Jornada sobre EtnopoÈtica
i Narració Oral

#somrondalla
PROGRAMA

09:00-10:00 h. Recepció i benvinguda.
10:00-13:30 h. PONÈNCIES*
Lloc: Sala Alfons el Magnànim
10:00-10:30 h. Caterina Valriu (Universitat de les Illes
Balears): «Les rondalles a la motxilla del narrador:
vigència i obsolescència».
El caràcter dinàmic del patrimoni rondallístic, el fet
que es modifique al llarg del temps i dels territoris,
ha fet possible la seua funcionalitat i la seua
pervivència. Tanmateix, la fixació per escrit d’estos
arguments durant el segle xix n’ha fixat unes formes
de regust romàntic que no s’adapten als contextos
contemporanis. Reflexionarem sobre quines rondalles
contem hui i quines no, quins reculls, per què i com
les seleccionem, renovem i divulguem.
10:30-11:00 h. Carme Oriol (Universitat Rovira i
Virgili): «Els gèneres narratius de l’etnopoètica».
En totes les societats, les persones han tingut la
necessitat d’explicar històries i, per a fer-ho, s’han
servit de l’art de la paraula. La rondalla, la llegenda,
el relat etiològic, la tradició explicativa i el relat
d’experiències reals configuren alguns dels grans
gèneres de l’etnopoètica amb més presència en la
nostra cultura.
PAUSA-CAFÉ

11:30-12:00 h. Ignasi Potrony (narrador): «Motius
diversos».
Tractarem les variacions i permutacions de motius
rondallístics com a proposta per a mostrar i viure la
diversitat humana. També la seua aplicació pràctica
en el projecte de tallers per a escoles «Tants contes,
tants mons».
12:00-12:30 h. Carles García Domingo (narrador): «La
oralidad tradicional: pasado y futuro».
La narració oral ha sigut la ferramenta per a
entendre allò que ens envolta i transmetre els
valors de comportament en la cultura tradicional.
Però en l’actualitat, ¿seguix complint eixe paper o
s’ha convertit en un mer instrument educatiu o en
espectacle escènic? ¿Quin és el futur de la narració
oral i de qui la narra? Esta conferència passejarà per
la història de l’activitat i en plantejarà unes línies de
futur.
12:30-13:00 h. Clara Colomina (Museu Valencià
d’Etnologia): «L’Arxiu de la Memòria Oral Valenciana Museu de la Paraula: una joia etnopoètica».
El Museu de la Paraula treballa en la recopilació i la
difusió de relats de vida de persones nascudes en la
primera mitat del segle xx. Estos relats constituïxen
un corpus de textos molt valuós des de diversos
punts de vista. Ens centrarem en les aportacions per
a l’etnopoètica.
* Totes les ponències seran en valencià excepte la de
Carles García, en castellà.

13:30 h. «Un brindis de contes»
DESCANS PER A DINAR

16:30-18:30 h. #Etnoconversa: «L’actualització de
la tradició»
Lloc: Pati del Museu Valencià d’Etnologia
Intervindran: Joan Borja (Universitat d’Alacant),
Tània Muñoz (narradora), Carme Oriol (Universitat
Rovira i Virgili) i Ignasi Potrony (narrador).
PAUSA-CAFÉ

18:30-20:00 h. Fira d’experiències
Diferents col·lectius exposaran la seua experiència
de recopilació o treball amb la tradició oral als patis
del Museu Valencià d’Etnologia.
22:30 h. «Contes per a una nit d’ànimes»
Activitat oberta a públic exclusivament adult
Lloc: Sala Alfons el Magnànim
Una bona jornada d’etnopoètica ha d’acabar amb
una vetlada de contes. Contes de por de la nostra
tradició per a un públic adult. Una sessió molt
«Espanta la por».

