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Ens ha reunit aqui un homenatge a la poesia, "13. commemor 'Clci6

dels setanta-cinc anys dels primers Jocs Florals de Juneda.Els

Jocs Florals han representat dins la"Historia de Catalunya

l'entrada publica de la llengua literaria en la consideraci6

oficial. Moltes critiques han-estat fetes al to arcaic dels

Jocs Flo.y-als,fins a fer-los canviar darreramenC i conver-

tir-los --:. ,tot i mantenir el dring d'homenatge a la poesia,

en una festa poetica i prou. Volem dir que se n'ha tret un cert

embalum de liturgia,tot i que no deixo de tenir dubtes sobre

la validesa de les modernitzacions excessives.

Els setanta-cinc anys han estat una bona esc-aien<;a per tor-

nar a convocar els poetes,els esperits que viuen la llengua,i

per la lle�� ,.a

celebraci6 d'avui marcara una represa rirmica d'aquest�

red6S de la convoicatoria. No sabem si la

fes-

tes. Potser sera la d'avui i prou;potser Juneda, moguda per l'

indubtable exit del cartell d'enguany, decidira fer uns Jocs

FloraLs. cada deu anys ... Tant li\fa : la festa �s avui i �s

per a tots,en goig i germanor. Siguem ,doncs,tots, ben trobats

sota la campana del verb catala.

Enguanf celeilr-eW\i. a Juneda no un i.c a-o-.e nt; els setanta-cinc

anys dels iers Jocs Florals, sin6 tamb� elS seixanta-cinc de

la mott del vostre malag u..anyat poet a Joan Ouch i Ar que s ,
i els

.

nor ant a -C.I� "del seu naixement. Gravid de cornmerno__ racions,

t
c i.n que

aquest any de 1994 �s encara el que marca el cen -trenta-
-

-

de la instauraci6 dels Jocs FloraLs a. Barcelona,els primers de

Catalunya. Sembla,doncs,que aquest juny tenim bona collita,

de gra fort.

L� poesia �s un miracle. La poesia ,diem,existeix en la be-
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llesa de la creaci6, de l'entorn,en l'esclat d'una flor,en

el toc d'una pell,en el pas dels nuvols,en la solitud,en el

fluir de I' aigua 0 dels pensaments, en les efu S ions del cor.

lsi, es tot aixO,?erO no es nomes aixO : quan aquestes viv�ncies

troben el curs de la paraula, quan s'expressen dins un espa�

sonor,aleshorss nei� el poema. He dit un espai sonor,per tal

com el poet a es, per damunt de tot, un difusor dels mots, un

pelegri de la frase,l'escrigui 0 no. Hi ha poetes, de rang po-

pular,que poden fins i tot no saber d'escriure., Qu� es un

refranY,una dita,en definitiva, sin6 un curt poema,:���
en els casos menys aparen�tm�ent po�tics ?

Els prosistes tenim un respecte profund,reve�t i temo-

r6s pels poetes. Es tan�ta la importancia que atorguem a la po-

esia que no gosem aoostar-no$ -hi,i en som, a la vegada cri-

tics, car sabem com tothora allO que ha estat dit d'aquella

manera podia haver-se dit d'aquella altra,potser millor,mes

penetrantment,.mes liricam� � La poesia es com un amant in,

sadollable,que no s'assacia mai i sempre demana,exigeix meso

El poeta mor a cada poema,i si no es aixi no se sent satis-

f;J ,

fet. Es un acte d'amor excels, destrtuctiu. La destrucci6n 0 el

ij
amor,deia Vicente Aleixan�e . Si hi ha personeS que han mort

d'amo� 0 de desamor,tambe podem comprendre que el poeta deixi

el seu flux vital a cada poem� que compon. Ja .sigui l'amor

Roses de sang que un foc sublim tremola

quan nostre bes un nou afany immola

colgats en el misteri de la nit

('Joan DUCh)/ 1

�� prou be_
.

Jo '
,

que mal, mai �n la vida,

s'ha d'apagar la flama que ,�m consum,

i eixamplant-se ha d'anar esta ferida

fins tant que perdin mo� esguards la llum.



"

S� .,per una banda amor,amor sentit i exoressat.Pero tambe

el tema de la mort ha sollevat l'esperit del poeta. Tal ve-
\. .

gada la mort f ('of�a

LA Mort -tots els camins que arriben fins a Deu

passen sota els teus arcs,o portal de misteri -

ah,qui p6gues morir sense agonia, lIeu,

cara a la sola llum, a I' e.sp l.eridor aeri ...
F � )< )<
Es fruit amarg el de la fa�tasia,

Hores tan somiades que ja em sembleu record,

jo tot,anima i cos,us he de viure un dia

abans que els meus sentits s'apaguin en la mort.

Marius Torres)

Sol,sense missatge
deslliurat del pes
del temps,d'esperances,

dels morts,

dels records,

dic en el silenci

el nom del no-res.
(Salvador Espriu)c_-

/
o la mort d'un esser estimat,- la filla

Oh,MARIA Llompart,jo cant: la teva

mort diminuta,la novella tom�a:,

el blanc enterrament, el plor. de vidre

I

trencad�.s com un vals ; cant per a sempre

les teves ales de paper de seda,

el teu mite feli9,el teu aroma

'\. . .

de sepulcre i colc� la,el mlsterl

de les flors on tu vius,que s'obren,dures,

violentes al sol com les paraules.

(Josep Maria LLompart�



o de l'esperan9a .... potser de la fe, qui destriaria fe i espe-

ran9a dins el reialme de la poesia ?

Qui Deu escolta de tot es destria

qui Deu escolta l'ale te nuat,

qui Deu contempla,l'herbei damunt'seu creixeria,
qui Deu contempla fa cara d'oratj

i si caigues,d'EII encara encisat

entraria en la mort per la porta del dia ,

(Josep Carner)

! "-

SL "' hom veur� me..s enlla d'aquestes estrelles

taciturnes,
m-es enlla, d'aquesta llarga nit de mans crispades,

per damunt els meandres de sang i foc,

per damunt els munts de runes fumejants i tenebres
"

xopes de .11J.grimes,

per damunt el dolor dels vius L dels mo�
aixecar-se la

,
.

maglca claror precursora.

Agust( Bartra)

--I
Davant el poema,doncs,en aquella motivaci�o que no dep�en

nomes d'un estat d'anim,ans sobretot d'una urgencia verbal,l'efu-

si6 dels mots que empeny el creador,aquest s'hi lliura com a una

nI e nC1'rY\en1-
batalla,la poesia exigeix del poeta donar-se' .

lliurar-se a

pIe saber del tot,sense mitges paraules, sense temors, nu i-

de cara. Pera,a partir d'aquest principi.hi posara tot el seu

" eAl
art,el seu saber per fef)com dem an ava Xenius,que l'elaboraci6

'" "

del poema triomfi el proces arbit�ari,la transmutaci6 dels

objectes ca�tats,per obra del verb,en poesia, en recreaciO'



i dins la nostra veu es.

-,

�ronxard.. la patriae

Una de les partides del terme de la poesia m�s visitades

pels seus conreBdors �s la terra. El sentiment de pertinenca a

una patria,alhora que de fraternitat amb to
.....Jes les terres

del mOn ,�s testimoni present � llarg de la poesia catalana

mode f'ua . Aix Lv de s de la Lloanc a del p�i_satge. d la.s� d_er�
�;ere' Cerda, 1 el cantor d£L lov Walwr,y Nord :

Entremig de totes les terres,

t u i e L meu pafs,ets com un niu d'oc�/
ets com un niu d'ocells

a la tprca d'un branci

i caps sencer en e� palm�ll de la
"

ma

entremig de totes les terres ,

o com Josep Carner ,una altra volta

/'

M'hagu� llevat l'esguard una espasa roenta

jo recorteixeria �ncara,poble meu,

.'
.

tes cases,per l'olor de l'encens la de D��

i la del moliner per una olor de menta,

i per I' olor del pa sabria qui Yta. e s

la casa de cada un dels tres flequers.

odes d'Eivissa, Maria: villang'omez?que relliga les terres

de la mateixa parla :

Ens entendrem amb llengua que sera feix d'espigues

, ,

.'i.;.

, .



Baureu sentit contar que els Jocs Florals eren i s6n

concursos de poesia,i es veritat,perque hi ha concursallts i

. ,implantatspremise PerO fOren,sobretot,una festa soclal,perque, a

Barcelona el 1959,aprofitaren el moviment literari i patriO-

iic de la Renaixen9a i ajudaren a la difusi6 social a ni-

ve Ll, literari de la llengua catalana. Una llengua Te1:'Y"ob�o.J
I 9iAe

. I,
no tenla normes/pero tots sabem que aquell prnces va ser

llarg,encara

Foren,a mes a mes,ens els seus inicis,una forma d'

aplegar poetes i de desvetllar vocacions.El 1859 hi conco-

rregueren 40 poesies,i el 1870�400. D'una banda es veia que

les al.lusions a l'Edat Mitjana,a l'imperi c a t a La i a L casal de
obeien a

Barcelona, un fibra romantica i anacrOnica:perO elltre

moltaproducci6 de poc valor sorgia de tant en tant un poeta

renovador d€.. temes 0 de forma. Quan un poeta guanyava al

llarg de la seva participaci6 en els jo�s els tres premis

ordinaris,La Flor Natural,l'Englantina i la viola ,era pro

clamat Mestre en Gai saber. L'adjectiu Gai/Gai'; pio;_'�\1ia-'ciel
nom que a l'Edat mitjana va dOf\�' el rei Joan I a l' art de

fer poemes,Gaia Ciencia. Els Jocs Florals eren el canal per

on solia mani t estar-se la poesi.a,_i_la d�ftisi' 6 que obtenia

era en- ella fna.t-e i xa un guard6.
_--::::...-;o,::::�"

.El 1868 es va crear una

r"evisto,...; Lo Gay Saber,exclusivament entorn dels JJFF. PerO

d'entre tots els poetes un, que hi acudia i era premiat el

1877 amb el seu poema-llibre l'Atlantida,Verdaguer, seria

alhora un gran poeta dins i fora dels JJFF.

_' Foren
. tambe.. ,una escola de patWotisme,de vegades

se�timental ,de vegades revindicatiu,com ho palesa el discurs

'::Lel, President
I
el l.88t davant la rei na Regent' fent

l' elogi del �1'Y1-o,jPlingo.isme dell Jocs.



La societ.a.t avan9ava i els Jocs Florals,venerables,

vivien de la venerabilitat,no es renovaven prou. Presoners

d) una Ldt ur q i.a que,en ,part cons€-(ven avui, estaven arnenac at s
,"

de parAlisi.Per sort, els �oetes del Modernisme,dins la d�ca-

da dels 1890,van ,donar-los qualitat : Maragall,Gabriel Alo-

mar, Joa.4U1 Yi\ Ruyra. .. I a finals de segle el jove Carner

hi guanyava un acc�sit. Carner era partidari de la difusi6

c;le la poesia i tostemps 'encoratjA una millora de la quali

(tat dels Jocs. Els, darfers d' abans de la guerra tingueren lloc

�l mateix any 1936,i despr�s,a partir de 1941 se .te-Le,..braren

a I' estr,angeX- _, a I' exili (Brussel.",les � _ La ndres, Xi)e.. ,

. ; ...

Argentina,Paris ... ) Tambe,· 'de manera criptica s e
'
n feien

alguns d-�magat aqui di nt r-e , i de mica en miLa fora de Barce-

lona,yan ren�lxer,emp{irats per parr6quies 0 Associacions cul-

turals.El 1977 es i'feprengueren oficialme.nt a BarCelona,pero

avui s6n un certamen de poesi�,��otat amb un sol premi,nb pas
-,

- ;_

un vrner concurs de poeme s que ,.... a

----
--- .

d:::i. .::

el nom i L' et i.quet a de-l� Jocs Florals

El llenguatge dels poetes antics, de molts poetes
c,

finiseculars, sembJ,.ava no poder sortir d'un cert empalag6s

r-et or i.c i srne del qual de v�gade$,,_ ,no se salven aut or s considera-
•• j. .

bles com Miquel Costa i Llober�i ,: :-.

Sobre.la cint��de blanca arena

qu�::: b�sa un ai'g:�-a�' de' ,€�lic blau
".;

gr�ns pins hi vessen

olor de b�lsam,o�bra
a copa plena

serena,

""remar .suau., '
••

'

'\ ;:; Oh]'9.o19 �·S.-t�1:_:9�.,·d.�· beJlesa i pau

p,. part.�_r de finals de ;Segl�' �dquireix me s- fo.r c a

i mes intenci6,p.e. en 'M�fagall i un poc mes tard,et\ Sagarra

i Riba.



1
i a partir d'aquell moment sorprendrem en els jocs Florals

una tensi6 , ocasionada per l'encontre de dues tend�ncies es-

t�tiques,la dels qui volien conservar tota la car�assa anti-

ga i la dels qui opinaven i defensaven que la poesia s'hi ha-

via de .manife�tar lliure, al grat de la creaci6 de l'autor,

fora de-I, f rie originat 81_1 aqueLj. fidelitat a una tradi-

ci6 que havia estat depassada en intenci�ns i formes. I la
II

poesia dira no nomes el color de La trena i el pastell del

ce!;el dolor i el goig e�cL_atant ,la festa bonica de la vila

sin6 tambe el testimoni arran de la vida h£A,.mil .Com diu Marti

Pol
Ara es l'horg- de dLr - ara-es l'hora de recordar

que el poble persisteix en tots nosaltres,

en cada un de nosaltres, i .que tot allO que hem fet,

i tot aLLd que hem de s i t j at es l'ess�ncia mateixa-del

poble)
Lnde s t ruc tLb Le ..

Tenim d6ncs,poe�ia de t6ta sonorlt�t,tenim .. el retorn a

formes pc:ipulars,. .i, f o.rrne s c uLt Ls s Lrne s . El .que imp"o'rtava era

recuperar totes les melodies po s s i.b Le.ss en el camp poet i c .

La identificaci6 de la po-e s ia amb el fet de cada

d:t,.iJ, ,la . to tal "negativa de la retOrica e s e�pressada per

�osep Palau Fabr� ,; -

CI�IYI podre dir la mort s in6 en 1�eih8rt
morint-me ?

!

La resta 50n paraules ...

Res no sabr� ja escriure de millor ..

.

.-,' �; prop de ·la v i.da v i.s c .

Els mots se'm moren a dins

i jo vfs� en les 60ses.
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PerO aquesta aparent denfincia dels mats, aquest aferrar-

se a una realitat � � de les cases es una trampa;per dir

que les paraules tenen efimera durada en ell, el po �ta

ha d'emprar paraules,na te a.\ire cab a], . I aquesta e s

la q Lo r i.a iLa victOria '1 'la'''servit'Ud =be.nv i.nquda sigui-de

la·literatura..

La llengua ens permet camunicar ,intercanviar�can-
;'" :. .: .,""',', '. ; :r ":; '.' .

'.�' '._'Y �.�; r

fessar,rebatre, definir, fins samiar. La m�jaria dels pae -

mes que s'han praduit al mon son samnis,ex"ercits de mats
.

.

':,;'

ben afilerats, a la frantera entre el dia i el samni,cam

demanava Rilke,el paeta alemany "Ja tinc la meva casa entre

el dia i �l s ornn i, ,izwischen 'Ta� �nd Traum� Mats emb�;l 1-i ts per

la flama .de la creacio po�i:ica,per la brasa ineludibLe.... del
,.,

praces creadar. Es �.n.el mament de crear la ;f:r:ase que el

paeta as transF�tLra. L t.ran s czmde i.x l' exper i.e nc.i.a de dir

en un a reaTitat d ' esser me s intensamen\; , allO que n o
:

pat

deix'''C3lr de ser .

. "'" <!�... ,(' .....
"1

Els madernistes, ;eguint Maragal� sastenien que

uri mat, uri Lexeme a semarrt ema be.n, s i.mpLe- pat .arro s s e qa.r tat

el praceB de cristal.litzlcio del paema.L'Elagi de la pa-

raula'de'Maragall volia dir aixO,exactament: els mats tenen

una dinAmica particular,ens arr asseguen i ens fan crear
v

me s mats. Malts paetes., enoara avu i ,
.'3' avindrien , si gase-

ssin'�confessar que el p roce s me s habitual, per a canfegir

el paemR es aquest��n mat,una frase,i s'estableix a can

\a, seguida dels mats, talment el tren es farmatinu'd.ciO

darrete 1a mAquina.I es pqsa �n mar�a el po�ma. De la far-

, ,

ma de-fin'-\_. tiva el paeta en d i.s cut i.ra amb ell mateix me s en-

,',

davant. PerO, 1 ';engrescament, la r-eve.reric iS
I

i f1l1S l' enjOlit

son base del praces creadar.



En el conjunt de la poesia que arriba fins a la nostra
',:..

He dit abans que quan un poeta era llorejat tres vegades

en els JJ FF amb la Flor Natural,l' tnglantina i la Viola)

era proc+.amat Mestre en Gai

afegir que a ixo te una

Saber, mestre en la Poesia.Cal

pociVJ.._ t
valor relativa,i hom(pot ser

II un excel. lent poeta sense conc6rrer mai als Jocs Florals

.Les flors (la rosa, el llesami i la Viola)tanmateix, tenien
I'

I'
un simbol )respect,ivament

t·..

car eren atorgades a poesies que

cantessin l'amor,la fe i la pAtria. Tres �otivacions per a

I'

II tot poeta ; i si ,�a fa amb que s' originaren els JJ FF corres

ponia a�l_b �rea religiosa.la creen9a en quelcom que ens depa-

II

il

ssa continua o��rant avui,sigui quin sigui el signe doctri-

nal que La r-ep r-esen t i',

po s t querr a 131 't�ma amor6s, del platonisme 0 p as s Loria L, es majo-
, .

.

ritari. Mes :tat-;d; s en.s e que deixi d'haver-hi constants in-

cursions en aqueix temari.el p6et�,ho hem dit,"baixa al carrei"

en express .i.o de
_

Jordi Sarsanedes r
' el preocupen temes socia ls:

.' Sobr"€. � rnO'rt'
".

1 � reflexi6 personal. La poesia tot alIa que perd de re-

tarica i exaltaci6 epidermica ho guanya en reflexi6, i du-

rant uns anys sembla que la poesia es per a ser llegida,�u�

'convidd 'a' reflexionar amb l' autor, talment fos un assaig.ens

Tanmat �'ix, el poeta, feLi cmerrt ,es traeix. I fins en les poe s i.e s

que mes intel.lectualitzades poden semblar,hi ha el rampeiL

el llampec apassionat,que mena de la densitat d'una arquitec-

tura racional h l'�sclatievident,retrobat, de l'emotivitat.

Es mes,mai no ha dej,xat d'estar-hi present. Carles Riba,Agus-

ti Bart:(a I Josep l?alau Fabre,Jaume Agelet i Garri�.a, Gabriel

ferrater ... t.e s t.i.rnon i s il.lustres . Alta traici6 la de la

poesia,amo;,amor,el�l, fons de l'estany perp Lex": que es tot

poema.



Torres. 1'a1 mateix temps que

:, I
,',

dira Marius

rensem un referent que ens de-
.;-:'::':

-

La fe,religiosa d'adscripci6 0 fonamenJada en el m6n

i en I' home, pel sol, fet de manifestar-se, provoca adscr ipcions

o refusb.s� 'Pero'es vehicula admirablement en la poesia, des dels
'I"'!

temps llatins de P'l"'udenci,i mes tard del Dant)a Paul Claudel

o Bertold Brecht. Car la persona humana ha de creure,li cal
;I ,

pevv-s ar que l'estructUra 'dei
-

seu
'. f'aonam�. "no e s prou fer

... .

explicar-la- 'per comprendre en tot el seu abast la propA_�di_
.

',_
1· .

", ,.,' . _',

.

. ':::: : '.� ...�.
-:

.

;�
."

mensi6,la.qual ,com en l'exemple classic de Plat6, te un mo-

del idealitzat a qu� aspirar. Nosaltres no ,ens abastem del

tot, aLqu me s , una ordenaci6 s upv" ema, 0 un seny o.rden.ador
,
ens

abasta :
,

No sents com vetlla J)e,u dins de cada misteri,
"

anima,-vell misteri que t'agites dins meu ?

-,'" -:

II
passa, , adquirim mes coris c i.enc La d' aquest mo n cornp a-r-t i. t, dels

prob Leme s dels nostres coetanis, dels qui ens han precedi t, de

la Historia.

La terra ens emmena al tercer guard6 dels JO(:..-�"

dels Jocs h i.s t.o r i.c s r La P�:tria. Des deL p:J;:'imer moment de la

instauraci6,el 1859, la refer�nciB..\ a . ta p at r i.a fou univoca,

no deixavares'quillS "11i 'kra' i'n·terpretabi� des 'd_' al tres
. ,1 .• ; .

bases que les catalanes. Encaia hi havia la lluita per defi-

nir els perfils de la RerC_.aixen<;a, pero l'an.Jlel de tot un

poble per recuperar a dret i a seny la seva propia

i a idenLificar tots et,5;

terra,

seus fills omplia linies i mes

linies de 'versoS''';. D'una b�nda' es pro du La la "(_�ntempiac.�
de l'entoi.:l.:1{q'4� .rio hi ha t.e.rr acme.s ufana sots. la capo"

del so�. De I' aLt ra e,xist,ia,�,"pn. combat�,espiritual , politic,
, . II

d- a f aLeonamerrt mqq-errn.,,;-Pe;r 1,.J,lw,te;rr? que peqso .:meva i cada

n r �
dia dubt.ois i, ho es,en c anc o d',�spinss\D'un temps que ja
UKL pot.

-

d"
.

f
II

d i
.

e-s (110,$ t,iLff,' ;..:un ;·pals que J a anem ent, 1 u Ra Lmo n .



I aixo,haver parlat de dos cantautors, un de la p'fimera

epoca,un altre que ha esdeyingut un classic,m'emmena a

referir-me a la I'ranifestaci6 oral, que ha reviscut. Alguns

dels membres del dignissim jurat d' aquests Jocs Fllo r aLs han

assistit a festivals de poesia,a recitals de can90ns sobre

lletres de poetes. Modernament la poesia retorna a la seva

",

projecci6 primigenia,la dicci6,recitaci6,rapsodia, comuni�

directa amb el p�blic,grans i xics, enduts

gia de la paraula. Tant de bo actes com el d'avui� a June-

11
da eixamplin el panorama de la poesia. Hem tornat -als Jocs

Florals,la poesia ha tornat a nosaltres,
�"".:::;;...:;;;.=-�- ----� < -:;;--- ---.;.. -- - -- - ----------'.

segle

Avui, en els nostres anys corrvu Ls os de f.inals del
•

"

.:' ,-{J ',' '-, � ,;'.. �I •.•

II dr'ltL.-V.5. .
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xx)aque�5 premlS poden mantenl���e en lde ltat

a,l millor poema
"

'

J; '_ --

o conj unt de poemes. En de fEn t Lva e-�;;JJ�l:�_:eJf3?_0:9e:-S�..:�Jf��-:r_",_-_/ >�_

avui i sempre hal� p rete s es en�lttA--
:

e� �:ndir dir, p�emiBr
La forma bella d ',un? .i de a eLevada , La, mela\'l,�Li- i la j oia,

�
.

. .

l'exaltaci6 0 la somorta emoci6 indef.{;nible dels moments

aqu�Ie-tats. Tot embolc-ailat en fe : i': es per anc a , en f ide.Li t at

a la Patria,en amor .
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