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l número 4 de la revista Empelt de 2021
arriba a la publicació després d’un
any ple d’impactes que de la manera
més àgil possible hem intentat superar.
En primer lloc, la pandèmia declarada al
març del 2020, que continua en el moment
d’escriure aquestes línies, ha implicat un trasbals i un esforç d’adaptació a unes circumstius en la manera de relacionar-nos i viure
la vida social. En el cas de l’Estiu Literari al
Maestrat, que com sabeu és l’esdeveniment
que principalment alimenta de continguts
aquesta publicació, va poder-se portar a terme presencialment seguint les normes dictades per les autoritats sanitàries i l’Ajuntament de Rossell, si bé deixant per a ocasió
més propícia les rutes literàries, ja que en el
moment de prendre la decisió de tirar-les o
no avant, es va considerar de mantenir només
aquells actes que pogueren portar-se a terme
triccions en aquest sentit. Finalment no va ser
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necessari, però les rutes ja havien caigut de la
programació. Per aquest motiu, no en trobareu en aquest número. Esperem reprendre’n
la publicació en números posteriors. Igualment, els actes de presentació del número 3
van haver-se d’anul·lar i només se n’ha fet la
presentació en una entrevista al Canal 56 i difusió en xarxes socials.
En segon lloc, l’associació Maestrat Viu,
editora de la publicació, també ha experimentat canvis en la composició de la Junta. Uns
canvis que han necessitat una etapa d’interi-

l’associació, que s’ha allargat uns mesos més,
de manera que aquests treballs han alentit el
ritme de producció dels continguts d’aquest
número 4.
Mantenim el compromís en la construcció
d’una normalitat cultural, lingüística i literària del Maestrat, i continuem observant quin
és el panorama. És evident que la pandèmia
canvia aquests paràmetres a la força i caldrà
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estar amatents a les conseqüències que la
cultura, en general, i la cultura literària, en
particular, experimenten com a conseqüència
d’aquesta etapa d’excepcionalitat. Mentrestant, la millor manera que tenim de contribuir
ïtat al projecte comptant amb la participació
dels nostres col·laboradors i subscriptors. Sabem que l’activitat cultural al voltant de les
lletres ha patit una aturada en allò referent a
llibre i tots els actes de presentació de novetats i de relació dels escriptors amb el públic.
També sabem que en aquest temps el llibre i
la lectura ha acabat esdevenint un refugi per
passar el temps. Tant de bo aquest refugi pasment situen els índexs de lectura valencians
per baix de la mitjana espanyola. I en el cas
de la lectura en valencià, comparativament,
pràcticament estan enfonsats en la marginalitat. Les institucions valencianes amb capacitat
d’actuació sobre aquest particular haurien de
prendre consciència del problema i decisions
al respecte. I un primer pas podria ser creure
que el valencià hauria de ser la llengua en què
els valencians llegiren sobretot. Pareix d’una
lògica indiscutible, però sabem que n’estem
molt lluny i que hi ha forces que les mateixes institucions contribueixen a mantenir que
operen en sentit oposat. Qüestió de creure-hi
o no. De la mateixa manera que s’hauria de
promoure la lectura i la creació literària preferentment per a enriquiment cultural de la
Per les circumstàncies esmentades, Maestrat Viu va haver d’anul·lar durant el 2020, a
més de les rutes literàries, la Festa per la Llengua, que havia de tindre lloc a Albocàsser i va
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posposar-se a 2021, i la Trobada Excursionista, que s’havia de portar a terme a Càlig. La
setena edició dels Premis Maestrat Viu, que
havien de tenir lloc al maig a Atzeneta del
Maestrat, van haver-se d’endarrerir al setemFinalment, la segona edició del festival Conta’M va poder-se fer en el calendari previst,
del 16 al 18 d’octubre.
Aquesta segona edició del festival Conta’M
mereix una valoració del tot positiva pel que
té de consolidació del projecte a contracorrent
de les circumstàncies. Es consolida un model
d’esdeveniment cultural basat en la paraula
dita, en l’oralitat, que connecta amb el patrimoni immaterial, aquella part de la literatura
oral que s’està esvaint de la memòria col·lectiva pel pas del temps i les transformacions
socials. En aquest sentit, els plantejaments
d’esdeveniments com el festival Conta’M
plantegen l’actualització d’aquesta part del
patrimoni cultural, un patrimoni recreat que
tota societat digna ha de posseir. Que aquesta
forma de literatura tinga també el seu lloc en
l’educació és també objectiu del festival i mereix una valoració igualment positiva, perquè
l’educació actual i l’educació literària en particular han d’incloure la imaginació i la creativitat, i la literatura oral hi pot contribuir molt.
És per això que el festival inclou una jornada pedagògica adreçada als docents de la
comarca, consistent en una conferència i tallers. En aquesta ocasió la doctora Carme Oriol Carazo, de la Universitat Rovira i Virgili,
va oferir la conferència “La funció educativa
de la rondalla”, que recollim en aquestes pàgines, i les narradores Eugenia Manzanera,
Ada Cusidó i Eva Andújar, juntament amb
Laia Domènech, autora del cartell de l’edició
Presentació
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Cartell del Festival Conta’M 2020
(Disseny de Laia
Domènech. Arxiu
Maestrat Viu)
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Inauguració del Festival Conta’M. Divendres, 16 d’octubre de 2020 de nit (Arxiu Maestrat Viu)
2020 del festival, van guiar els tallers simultanis. En aquest sentit i com ja apuntàvem al
número 3, el foment de la literatura oral com
a part de la cultura popular constitueix una
iniciativa adreçada a la renovació de la nostra
tradició i l’educació és segurament el camp
tit d’aquesta jornada pedagògica i també la
inclusió de la seua conferència inaugural en
aquestes pàgines, ja que, si bé no es tracta
d’una aportació enfocada estrictament a la
comarca del Maestrat, toca de ple la literatura
oral i pensem que el fet que quede recollida
ací pot ajudar la comunitat educativa del Maestrat i els seus docents a treballar-la.
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Pel que fa a l’Estiu Literari 2020, ja s’ha
apuntat que va ser a Rossell. El centre cívic
Molí Vell va acollir els actes de la trobada presencial del club de lectura amb Manel Joan i
Arinyó, autor de la novel·la El cas Peníscola i
de la trobada literària, amb la conferència i les
comunicacions que trobareu en aquest número de la revista.
Qui subscriu és l’autor d’un estudi d’aproximació al patrimoni literari comarcal i a les
rària d’àmbits més globals, cosa que permet
analitzar la situació al Maestrat en relació al
seu context literari i cultural. L’estudi conclou
amb algunes propostes d’actuació que hauriPresentació
Vicent Sanz Arnau

en de permetre avançar en el desenvolupamarcal, entenent el patrimoni literari vinculat
tiu de l’article consisteix a visibilitzar aquest
component de la cultura comarcal i assenyalar-ne les potencialitats, tot situant la matèria pel que fa al Maestrat dins del seu àmbit
europeu, a partir de l’experiència mateixa a
què ha donat lloc l’Estiu Literari al Maestrat.
L’autor, llicenciat en Filologia Catalana per la
Universitat de Barcelona (UB) i en Humanitats per la Universitat Oberta de Catalunya,
és professor de llengua catalana i literatura,
coordina l’Estiu Literari al Maestrat i dirigeix
aquesta revista. Ha publicat articles sobre
educació, història, llengua i literatura. Com a
escriptor, la seua obra literària gira majoritàriament al voltant de la memòria històrica del
Maestrat.
Elisabet Armengol Gimeno és graduada en
Estudis Literaris per la UB, màster d’Estudis
avançats de Llengua i Literatura Catalanes
(conjunt entre la Universitat Autònoma de
Barcelona i la UB) i doctoranda de Construcció i Representació d’Identitats Culturals, a
més de professora de llengua catalana i literatura. Ha col·laborat a Caràcters i Núvol, el
digital de cultura. Com a autora de l’estudi Els
viatges a peu de Josep M. Espinàs, és una coneixedora privilegiada d’aquest autor. En el seu
article, parla dels viatges d’Espinàs per terres
l’Alt Maestrat, de la seua experiència i de com
molt lligat a la literatura de viatges i la geoTenim la satisfacció de comptar en aquest
número amb la participació de Vicenç Bel-

Empelt • Núm. 4 - 2021

tran, que signa un estudi sobre un romanç
rer mestre de Montesa, Pere Lluís Galceran
de Borja, pertanyent al volum Rosa española,
quart de Rosas de romances, publicats per Joan
Timoneda a València el 1573. Vicenç Beltran,
Empelt,
és de Traiguera i ha estat catedràtic de les
universitats de Cadis, Barcelona i Sapienza
de Roma. És especialista de lírica medieval
castellana i trobadoresca, i compta amb publicacions internacionals en aquests àmbits.
tos Catalans Antics, del
la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, i
Corpus des Troubadours. Ha dirigit projectes
de recerca sobre cançoners antics i trobadors
i una vintena de tesis de doctorat llegides
en universitats espanyoles, italianes i americanes. És membre dels consells de direcció
de nombroses revistes i assessor d’agències
d’avaluació europees i americanes, així com
president d’honor de l’Asociación Convivio
para el Estudio de los Cancioneros y la Poesía
de Cancionero.
Les aportacions sorgides de la trobada de
l’Estiu Literari al Maestrat es completen amb
un article d’Aina Monferrer-Palmer sobre la
presència del Maestrat en la poesia de Vicent
especialista. Llicenciada en Comunicació Audiovisual i graduada en Llengua i Literatura
Catalanes, és màster en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües i màster
de Professorat. La seua tesi doctoral és un estudi lingüístic, literari i textual de la poesia de
Vicent Andrés Estellés orientat a la traducció i
la didàctica. Ha treballat a la Universitat Jaume I i a la Universitat de València.
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Finalment, reproduïm la conferència “La
funció educativa de la rondalla” de Carme
Oriol Carazo, pronunciada, com s’ha dit, en
el marc de la jornada pedagògica del Conta’M
2020. La doctora Oriol fa una aportació divulgativa al voltant de la utilitat pedagògica del
gènere de la rondalla tot assenyalant-ne les
característiques més destacades i la funcionalitat que té en l’ensenyament-aprenentatge
dels infants i adolescents. L’exposició es completa amb exemples concrets de rondalles que
il·lustren l’exposició, que també dona notícia
de la recerca que s’ha portat a terme en aquest
camp de la literatura catalana des de la Universitat Rovira i Virgili.
A continuació, es reprodueix la taula redona de la trobada literària de 2020, que va desenvolupar-se a partir de l’epígraf: “El Maestrat, quina imatge literària?”. Les diferents
intervencions van permetre aprofundir de
manera breu però intensa en els problemes i
potencialitats de la imatge literària de la comarca, els referents que té, les possibilitats
i els entrebancs que existeixen pel que fa al
model de llengua i al diàleg entre el local i
l’universal.
Finalment, l’apartat de ressenyes acull la
referència als llibres que en aquest lapse de
temps han tingut més directament relació
amb els projectes que animen aquesta publicació i l’associació que l’edita.
Les pàgines d’aquesta revista continuen
obertes a la recerca i a les aportacions d’estudiants, docents i investigadors independents.
Treballem per incloure-la en els directoris de

d’on ara mateix poden descarregar-se els
continguts dels números anteriors a l’actual.
Ho fem des del rigor amb què portem a terme
la jornada d’estudi que representa la trobada
literària del Maestrat, com a acte central de
l’Estiu Literari i amb el qual va nàixer aquesta publicació, que compta amb avaluació externa prèvia i normes de publicació. Sense
dubte es tracta de condicionants exigents que
pensem que juguen en pro de la solidesa dels
continguts que publiquem i d’un projecte
com Empelt. Moltes gràcies als nostres subscriptors i a les institucions que ens ajuden a
portar-lo a terme.

vençut la versió electrònica de cada número,
a la qual es pot accedir mitjançant l’adreça
https://www.maestratviu.org/empelt, des
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