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El Congrés Mundial 
WoCMES va tenir 
lloc del 19 al 24 de ju-
liol de 2010 a Barce-
lona. Va ser organitzat 
per l’Institut Europeu 

de la Mediterrània (IEMed) i va desen-
volupar-se a la Universitat Autònoma 
de Barcelona. Després de les experièn-
cies satisfactòries de les dues edicions 
anteriors a Maguncia (Alemanya) l’any 
2002, i a Amman (Jordània) el 2006, 
el WoCMES de Barcelona 2010 va 
batre rècords d’assistència: va arribar a 
més de 2.600 participants. La coordi-
nadora acadèmica, Laura Feliu, i la co-
ordinadora executiva, Géraldine Barré, 
van fer una magnífica tasca tant de con-
tinguts com d’organització, propiciada 
per un IEMed que va desplegar la seva 
estructura per tal d’assegurar l’èxit del 
WoCMES sota la direcció de Senén 
Florensa, el director gene-
ral de l’IEMed, i amb la col-
laboració de Gunter Meyer, 
president del Consell Cien-
tífic del WoCMES. Tan-
mateix, es van coordinar els  
diferents comitès científics 
del WoCMES, l’internaci-
onal, l’espanyol i l’executiu, 
amb personalitats de gran 
renom en totes les ciències 
socials, per tal d’assegurar la 
qualitat de les recerques pre-
sentades i de donar la màxima 
difusió a l’esdeveniment.

L’objectiu del Congrés WoCMES era 
mostrar els últims avenços en els estu-
dis sobre orient Mitjà i nord d’Àfrica 
en una invitació dirigida a estudiosos, 
investigadors, educadors, estudiants, 
professionals i tota mena de grups inte-
ressats en aquestes àrees socioculturals i 
en altres regions influïdes directament 
o indirectament per aquestes zones. 
Una de les especificitats de Barcelona 
va ser centrar els esforços a fer visible la 
Mediterrània, com a àrea sociopolítica 
d’interès, la qual cosa va ser percepti-
ble en els continguts de nombrosos pa-
nells i activitats paral·leles. Tanmateix, 
el WoCMES va permetre reunir ex-
perts de tot el món, intercanviar idees 
i construir i reforçar xarxes regionals i 
globals per tal de construir recerques 
conjuntes. En aquest sentit, cal desta-
car algunes dades sobre la procedència 
dels investigadors, ja que va ser espe-

cialment destacada la presència d’aca-
dèmics del món anglosaxó, dels països 
mediterranis, dels països europeus i de 
països asiàtics: els que van tenir més re-
presentants van ser els EUA (342), el 
Regne Unit (316), Espanya (231), Tur-
quia (198), Alemanya (171), França 
(169), Itàlia (130), Egipte (84), Algèria 
(64), el Japó (151), l’Iran (50), Israel 
(49), Tunísia (41) i el Marroc (34).

El Congrés va presentar un intens pro-
grama de treball: més de 500 sessions 
acadèmiques de dues hores de dura-
da, amb unes quatre comunicacions 
cadascuna, celebrades de dilluns a di-
vendres, amb una mitjana de trenta 
sessions simultànies a cada franja ho-
rària. Tot això es va combinar amb la 
presentació de cicles de cinema, ex-
posicions d’art i concerts de músi-
ca, als matins i les tardes. Tanmateix, 

es va fer entrega del Premi 
WoCMES 2010 al Palau 
de la Música a dos insignes 
investigadors de gran trajec-
tòria. D’una banda, a Roger 
owen, professor de la càte-
dra A. J. Meyer d’Història 
d’orient Mitjà del Departa-
ment d’Història de la Uni-
versitat de Harvard (EUA) 
i, de l’altra, a Josef Van Ess, 
professor emèrit d’Estudis 
Islàmics i Llengües Semíti-
ques de la Universitat de Tü-
bingen (Alemanya).
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Activitats

  Al Congrés es van mostrar els últims avenços en els estudis 
sobre Orient Mitjà i nord d’Àfrica.

Yolanda Aixelà
Comitè Científic Executiu de WOCMES. Institució Milà i Fontanals (CSIC)
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Fins no fa gaire, la Joana Vidal era, per 
a mi, l’«àvia Juanita», la mare del meu 
pare. Va morir l’any 1957, quan jo te-
nia setze anys i ella setanta-cinc. Fins 
que no m’he jubilat, per a mi, la me-
mòria era un calaix de sastre. «Quan 
em jubilaré ja ho endreçaré». D’aquell 
calaix n’han sortit els vuit arbres genea-
lògics d’on provinc: marinos, metges, un 
advocat, un arquitecte, un americano, 
un fabricant de teixits, uns hisendats... 
i una folklorista, la Joana Vidal. La pu-
blicació d’aquest llibre és, per a mi, un 
deure acomplert: envers la família, però 
sobretot envers la tasca que al nostre país 
van fer una colla de dones folkloristes de 
finals del xix a principis del xx. 

Carme oriol, en la 
introducció al lli-
bre Joana Vidal, 
folklorista, plante-
ja la qüestió: «Un 
dels aspectes més 

poc coneguts en l’estudi del folklo-
re català és el paper que hi van tenir 
les dones folkloristes. I, tanmateix, a 
mesura que anem aprofundint en el 
coneixement del nostre patrimoni 
folklòric, descobrim, amb admira-
ció, la seva empremta i, alhora, cons-
tatem que la seva contribució va ser 
molt més activa i intensa del que en 
un principi pot semblar».

L’elaboració del llibre té la seva anèc-
dota: de la paperassa familiar de què 

disposo, destacaven una colla de plecs i 
blocs manuscrits de la meva àvia. Sabia 
que eren coses del tradicionari popular, 
de rondalles aràbigues... Però he de con-
fessar que, per raons de proximitat de-
guda als vincles familiars, jo no n’havia 
escatit gaire la importància. Fins que un 
dia, entrant a una reunió del Consell de 
Cultura Popular del Centre de Promo-
ció de la Cultura Popular i Tradicional 
Catalana (CPCPTC), del qual, entre 
d’altres, som membres Carme oriol, 
Josefina Roma i jo, vaig comentar-los 
que tenia material divers i dispers de la 
meva àvia sobre coses de folklore.

—Com se deia la teva àvia?
—Joana Vidal...
—La Joana Vidal era la teva àvia? —em 
van respondre entre encuriosides i as-
torades. Per a elles era un nom prou 
conegut, però darrere del nom, de ben 
poca documentació de la seva tasca dis-
posaven, llevat de col·laboracions en 
algunes revistes, d’entre les quals l’Ar-
xiu de Tradicions Populars. Precisament, 
Carme oriol, com a cap d’un equip de 
la Universitat Rovira i Virgili, amb una 
beca del Ministeri de Ciència i Innova-
ció, està treballant la història del folklo-
risme català, on apareix el tema de les 
dones folkloristes. I Josefina Roma ha 
treballat sobre el cançoner i el ronda-
llari de Pineda, de Sara Llorens. 

D’aquest fet n’ha sortit aquest llibre. 
Publicat per Editorial Cossetània 

Joana Vidal 
Una altra dona folklorista

bibliografiaLes disciplines més representades van 
ser la història, les filologies, la sociolo-
gia, les ciències polítiques i econòmi-
ques, l’antropologia, el dret, la geografia 
o els estudis islàmics, entre d’altres. To-
tes elles van reflexionar de forma inter-
disciplinària al voltant de temàtiques 
que giraven a l’entorn de les polítiques 
nacionals i internacionals, els codis ju-
rídics, els drets socials i polítics, les mi-
gracions internes i transnacionals, les 
religions i la seva convivència, els mit-
jans de comunicació, el gènere, la de-
mocràcia, etc. Així, i a tall d’exemple, 
podem destacar algunes sessions com la 
coordinada per Raymond Hinnebusch 
(University of St. Andrews) sobre apro-
ximacions teòriques a la postdemocrà-
cia del Pròxim orient, la coordinada 
per Philipp Amour (University of Fri-
bourg) sobre canvis teòrics i metodo-
lògics en la recerca al nord d’Àfrica i 
el Pròxim orient, la coordinada per 
Maribel Fierro (CSIC, Madrid) so-
bre la censura política i religiosa en les 
societats islàmiques durant el període 
premodern, o la coordinada per Nicola 
Pratt (University of Warwick) sobre la 
reconceptualització del gènere als paï- 
sos islàmics.

No voldríem acabar aquesta breu 
ressenya sense fer esment a dues qües-
tions que pensem que són rellevants. 
Primer, que el resultat d’aquest esforç 
col·lectiu i d’aquesta alta participació, 
en forma de presentacions i d’assistèn-
cia als panells, ha estat la materialització 
d’un congrés WoCMES que ha estat 
una oportunitat per conèixer els princi-
pals experts i investigadors que arreu del 
món fan recerca sobre unes regions que 
tenen influència mundial en qüestions 
polítiques, socials, culturals i econòmi-
ques. I, segon, i no menys important, la 
realització d’aquest congrés a Espanya 
ha permès la visibilitat d’una excel·lent 
recerca espanyola que, realitzada des de 
la majoria de disciplines de les ciències 
socials, havia estat poc coneguda fora de 
les nostres fronteres per la seva manca 
d’internacionalització. n

Joan Soler i Amigó 




