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PRESENTACIÓ
La Càtedra Josep Anton Baixeras de Patrimoni Literari Català, creada gràcies a
un conveni entre la Universitat Rovira i Virgili i la Fundació Privada Mútua
Catalana el mes d’octubre de 2015, la Càtedra ha dut a terme una sèrie
d’activitats que se situen en tres àmbits principals: la divulgació, la recerca i la
transferència del patrimoni literari català a la nostra societat.
Impulsada pel Departament de Filologia Catalana de la URV, la Càtedra compta
amb la col·laboració del Grup de Recerca Identitats en la Literatura Catalana
(GRILC). N’és la directora Carme Oriol Carazo, i la subdirector, Montserrat
Corretger i Sàez.
MISSIÓ
La missió de la Càtedra és projectar el patrimoni literari català en diversos
àmbits de la societat.
OBJECTIUS
La Càtedra té com a objectius la conservació de la memòria, l’estudi i la
divulgació de l’obra i la personalitat de Josep Anton Baixeras i, per extensió,
dels escriptors lligats al Camp de Tarragona, com a element clau d’interacció; la
promoció de la recerca i la divulgació de l’estudi de diversos aspectes del
patrimoni literari català des de diferents perspectives i èpoques; i la projecció
internacional del patrimoni literari català mitjançant instruments específics
d’investigació i divulgació.
ACTIVITATS DE DIVULGACIÓ
La divulgació ha estat una eina indispensable per garantir unes activitats
dedicades a l’estudi i la projecció de la literatura de qualitat i proximitat. S’han
dut a termes les I Jornades de la Càtedra, dedicades a l’escriptor i polític
tarragoní Josep Anton Baixeras.
L’acte d’inauguració de la Càtedra es va celebrar el dimecres 18 de novembre de
2015 a les 5 de la tarda, amb la intervenció de la Dra. Carme Oriol, directora de
la Càtedra Josep Anton Baixeras; el Dr. Jordi Tous, vicerector d’Universitat i
Societat; i el Dr. Ramon Marrugat, en representació de la Fundació Privada
Mútua Catalana. A continuació es va donar pas a la conferència inaugural “El

català i les altres llengües romàniques”, a càrrec del Dr. Joan Veny, Premi
d’Honor de les Lletres Catalanes 2015.
El segon dia de les jornades, dijous 19 de novembre, es van realitzar les
conferències: “L’espai postmodern: les cases dels escriptors”, pronunciada pel
Dr. Enric Balaguer, Director de la Càtedra Antoni Miró de la Universitat
d’Alacant; “I també un bon amic de Goethe i Heine, entre d’altres”, a càrrec del
Dr. Jordi Jané, professor de la Universitat Rovira i Virgili; i “Joves, Internet i
telèfons mòbils: reptes educatius a la societat del coneixement”, exposada per la
Dra. Mar Camacho, de la Universitat Rovira i Virgili. La presentació dels
conferenciants va anar a càrrec del Dr. Emili Samper, tècnic de recerca de
l’Arxiu de Folklore de la Universitat Rovira i Virgili.
El tercer i darrer dia de les Jornades, divendres 20 de novembre, es va iniciar
amb la conferència de la Dra. Isabel Baixeras “El discurs abolicionista de
l’Entesa dels Catalans. La intervenció de Josep Anton Baixeras al Senat el 28 de
desembre de 1977”. Posteriorment, i com a clausura de les Jornades, va tenir
lloc la taula rodona “Antifranquisme i activisme cultural a Tarragona”, amb la
participació de la Sra. Rosa Maria Codines, d’Òmnium Cultural; el Sr. Enric
Pujol, de Ràdio Tarragona; el Sr. Jordi Piqué, del Servei d’Arxiu i Documentació
Municipal de Tarragona, i el Dr. Ramon Marrugat, Patró de la Fundació Privada
Mútua Catalana i llibreter de la Llibreria de la Rambla. Va moderar la taula
rodona la Dra. Montserrat Corretger, de la Universitat Rovira i Virgili.
ACTIVITATS DE RECERCA
Durant l’any 2015 s’han pressupostat dues beques “Josep Anton BaixerasFundació Mútua Catalana”, adreçades a alumnat estranger i autòcton interessat
a cursar els estudis de doctorat al Departament de Filologia Catalana de la URV.
Les dues beques, convocades l’any 2016, han estat adjudicades a dues estudiants
que realitzaran la tesi doctoral a la Universitat Rovira i Virgili.
ACTIVITATS DE TRANSFERÈNCIA
S’ha publicat el número 4 de la revista Estudis de Literatura Oral Popular /
Studies in Oral Folk Literature. Aquest número s’ha dedicat a l’estudi de dos
dels grans gèneres de la narrativa folklòrica, la rondalla i la llegenda. Deu
investigadors hi han contribuït amb articles que avancen en la recerca dins
d’aquest àmbit i se sumen així a l’homenatge retut a Josep Maria Pujol
(Barcelona, 1947-2012), professor de la Universitat Rovira i Virgili, impulsor
dels estudis de rondallística i un dels capdavanters en l’estudi de les llegendes
(en particular, de les llegendes urbanes).

