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Els poetes ens guien. No vull dir que ens manin, com volia e1 gran

Plat6 : perc ben cert que ens s6n guia i estimul. E1s poetes estan a

mig cami entre les realitats particulars i els ideals col.1ectius IDeS

depurats. E1s poetes interpreten, a traves deL sen can't personal, cada

un,les volieions ,il.lusions i frustracions co�lectives.

La poesia fou, en els inicis, per a ser cantada : reaitada tambe,

amb ac ompanyamerrt de ritme. Per tant, publica, oherta, destinada 8.) tot et

pob1e,el qual,sortosament en aquest cas, no sabia de llegir,i esperava
el manna oral,e1 verb que informava, il.lustrava, estremia i dol."l;S.v8.

goig; i que broll�va de, .J:a beea del poeta.

La p09$ia, moLt, molt tard, esdevin��e llibre, objecte de leetura,

i fins de lectura intima", silenciosa,individual. I la poesia deixa Uo..voT:5

de tenir aquella comunieati�tat que tenia abans,que tingue des dels
I/m�

�
or�gens.

m
Dones be, en certa mesura, l'horae inventa festes de la poesia, apleee_'"
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i celebracions ptlbliques "'per tal que els poetes no es quedessin amb

..,. la veu al pit i els mots a(" fare i'-- . sin6 que escampessin, com at,

m6n antic i medieval,els seus cants per a tots. r foren institucions

diverses, perb majorit�riament urbanes, les qui organitzaren aqueixos

festivals, amb tota una litu.rgia adient,inventada, arbitraria.

Els Jocs Florals foren una dlaquestes celeb�cions ,i a Catalunya
J ' f�cl(/deprim"(eri4., ,

S/�� durant molt de temps(aJno els ades E'Iorals de Barcelona,

perque aquesta fou la primera ciutat que ele celebr� i alhora la m�s

important. Els Jocs Florals s\han eelebrat des de mit jan segle XIX

fins a la data, amb poques interrupcions, encara que significatives.

El fet que les interrupcions no danyessin de mort els Jocs Florals, pot

fer penaaf .que aquests no s6n 're& ba..sl..('_ : d_iriem que no s6n impreseindi-

bles, com tantes obres dels homes no ho san tampoc: perb si que/en bona

dl"l,.. •
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mesuraj c onvenaen s � ans neeeaear-a,a, ara arem per que ,
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AI sagle XIV,e2actament el 1393, el rei Joan I instaurava a Barce

lona e1 Consistori de la Gaia Sciencia, imitacio de les festes que

els hereus dels trobadors celebraven a Tolosa del Llenguadoc. Amb e1

temps, els coneur; sos de poesia quC'celebraven sota els auspicis
.

del Consistori decaigueren� foren dA�c411 evt a�l tres cert�mens espe-
I

.

c:!fics, fins a virtualIl.1ent diluir-se �Y�el Renaixement V'el Barroc.
Hi havia una consci�ncia de manean�a: segurament,aprofitant la re-

l

preaa romAntica del segle XIX, seria ben vista la restaurac�C d'ub

tipus 0 altre de festa po�tica. L'Academia de Bones lletres, el 1841

organitzA un certamen ,que fOU�S, obert a composicions en cas-

tellA i eatalA,de tems B.ist�ric. del bilingUisme en

Ie'S' bases i el fet que no fos una insti tuci6 reial 0 provincial 0 muni

cipal qui organitzes e1 certamen fou la causa del seu eseAa eco. Paral.

le1ament, aquall mateix any, i d'aquell any endavant, es comen�ar� una

forta campanya ,du»a a terme per Joaquim Rubio, Antoni de Bofarull i

iFontanals,a mes de Victor Bal.aguer, que arrib[; a crear una
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l'Ajuntament de B�elona qui patrocin�s Ia idea. I qui 'f���. les
. ,

c)()'t.A4 - :flors dels tres premi.s principals, Natural ,Englantina,Viola,
cisellades���� El nom de Jocs Florals obeeeix,precisament,

al fet que els premis eren aquestes tras flors ,atorgades respectivamnnt

la Natural a la millor poesi� cantant I'amor,la viola a Ia millor

poesia cantant la fe, i l'englantina.a la millor poesia canta�t la p�
tria. D'aqui e� ve el lema triple dels Joos : FidesiPatria,Amor.

El mecanisme dels Jocs era: un Consistori-i un Consell oOos

d'adjunts ( eooperadors,patrocinadors, assessors ••• ).EI-Consistori

elegia gv.anyadors i editava l'anuari dels loes Florals. El poeta

premiat amb La Flor Natural iJua.\JT{" una Reina de La Festa,i davant

d'ella reeita�a poesie. gu.anyadora. Hi ha tambe diseursos del President

revista al servei de la idea, per ti:Ll de reinstaurar Ia festa de

la poesia, en forma de Joes Florals. S'aoonsegui, per fi, que fos

-generalment una personalitat
-

.. ;��!L . ..-1'/-1-;.' /
r(VV V'� <4L I

,

I'
i

I

� del Seeretari i d'un dels Mantenidors
(n 'hi .ha set )

r-



potisme i oclusi6 ambiental dels petits Jocs Florals que prolifera

ren arreu del pais: 0 de Pere Quart fent mofa de l'excessiu flora-

I
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Aixo,en I 'estructura !ntima i Ultima,��r;q...?�"':14::J��� J

Els Jocs Florals foren aviat criticats. Hom hi veia un esperit

conservador,i fins reaccionari,partidari d'u:n ea�lA d'fj,ead�mia,m'olt
Ii terari. Enfront, es drec;aven els propugnadors d "un catalA "que ara

es parla" que al seu p� vehiculava unes idees mes liberals i

progressistes. Hem de dir que molts dels qui criticaven i'estatisme

dels Joes acabaz-en enviant-hi les composieions,aIM.� fl.d:?vYll.--r
I' Aquest fenomen sol donar-se en totes les societats: qui viu sota

el pont critica -i enveja- els qUi viuen en bons pisos: quan pot

tenir un pis,canvia radicalment de posici6. Critiquem la cultura

institucionalitzada des de posicions �e progresia: pbcs s6n,perb,

els qui refusen una butaca acadbmt oa , I a i.xf successivament. Cal

perb, fer esment ,de les critiques encertades ,a traves de la sati-
I ,

ra,que a 1 encarcarament dels Jocs Florals feren alguns grans lite-

rats,com Rusinol a Els Jocs Florals de Can Prosa -on critica el ne-
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lisme verbal d1uns Jocs Florals de fa quatre dies, els de la Plaqa

de La Llana •••

\
Virtuts dels Joes Florals : superaren P}Tt de la dig�ossia en

qu� es debatia le. llengva al s.XIX : hom ��elS diseurso� importants

en castella, els articles ,els tr�etats. EI catala es reServava per
(-at:d;wI (ft!W,o)

als actes xarona 0 les expressions populars. El fet que a CataJ.nnya

els Joes Florals fossin des d'un eomengament, exclusivament en catal�

permete que s'hi sentissin discursos importants en la nostra llengua

i

en un nivell literari, le. qual cose. era una novetat i per a molts un

descobriment. A mes ames, es represtigiava e1 valor historic de Ie. t
I



I no obstant aix'� , se salvaren ': el Noucentisme hi porta compo -

d�/CEnM-
,per boca de �er, debades, d'actualitzar-ne la

(

II
II

llengua, sovint dita llemos!,(11engua dels -t;robadors)i dels grana es

criptors medievals. Aix� a banda de la promoei6 de la lit.catalana

culta propia. Car- feuvJel/}(ht�h(A)?� )a_�>
Amb tot, els maneava quelcom: no tenien normativitzaci6. 1'1ascuts

el 1959,1'anarquia orto�fica i e1 calc sintactic hi campeja,ven en

totes les composicions,fins en les d'un Verdaguer 0 un Guime�. Aix�
'. < Lt�1L/�tt:menA a crear una comissi6 unificadora, qu.e elabo:re unsttreb8:i'1sCie�no

"-

cap inci�encia. Els Jocs Florals,amb una ortografia an�rqu.ica, amb un
--

desgavell l�xic i sint�ctic,no acceptaren les n��. es de ��bra fins el
� J,.

1934. AixQ :P�� �_ que des de finals del srXIX ja estaven molt ana-

cronics.

sieions, i pro�

grafia. Nomes s'havien suprimit el 1902 i el 1924,per sengles autoritats
e1 1902 a Sru1t Mart! del Canig6

mi1itars: en aquest darrer any atlaren a celebrar-se a Tolosa del Llen-

guadoc. Es repetiria la prohibici6a partir de 1939: els Joes Florals



,
rien a l'editor per imprimir-les. Amb tota 1a oarrega conceptual i tot

el misteri dels mots • .J"� �-;I.e_ cA--j� ��.

"+
eren una manifestaci6 de eatalanisme i no s'hi valia a autoritzar-�os.
Els eata'Ians , durant 1a 11arga nit" s 'agafaven a quelcom que pogu�s

...aplegar, testifiear) m_��� '. I celebraren els Jocs

a l'estranger: Su!ssa, Alemanya, Col'bmbia,It�lia,Argentina,
Gran Bretanya, B�lgica, Cuba••• Aixb dum de 1939� a 1970:"mKa� anys ,

I e1 1971 es restauraren a Barcelona, encara un xic mediatitzats,per
ra6 del t�gim existent. Ara b�, eontinuaren celebrant-se paral.le1a
ment a l'estranger,a l'exili.

"

lara, darrerament, des de 1978,s'han reimplantat. Pelf> jo diria

que amb earaeter!st-iques noves: han deixat 1 t e:ncarcarament, els poetes
hi presenten poesies que poe -cenen a veure amb 1a ret�riea i amb la de

clamaci6 anecd�tiea, hi presenten poesies exaci§ament com les presenta-



Encara que durant molts anys els Jocs Florals de Barcelona fBren els

Jocs per antonomasia,avi� altres ciutats els celebraren tambe, fins

a
..s:.@t'r per tot Catalunya una activi tat prirnaveral f'o r'ca densa.

A Lleida s' implantaren el 1895 , precisament ;p fa:S_.a
� _rio.!'a.:t?,:��;

anys l' any que ve('!) AbanS)Cert�m.ens Ii terari; diversos, co�' e�s
de l'Academia Mariana i algun de l'Associaci6 Catalaniste��a�t�ors
tots ells,haurien contribult a preparar l'atmosfera. La presidenciq

dels nostres Jocs Florals fou tinguda, de 1895 a 1923 per persones
"'-

com Angel Guimera, Victor Balaguer, Jacine- Ver-da.. guer, Jean IVIaragall,

Narcis Oller} Ignasi Iglesies, Josep Carner, Pompeu Fabra, Magi

Morera i Galicia ••• estic dient uns noms d' una lJ1o(tdel1.S� significaci6{p
-�

Com (�'Cl��� ,a partir de 1923,la rate:.n�W", de Primo de Rive-

ra entengue que calia suprimir els Jocs.A Lleida es reimplantaren

el 1931,i corregueren
, de-sti �.a:;ls a' al tres pobll.cions ..:

llf'extingiren amb la guerra. A diferencia de Barcelona,no s'han re
I

pres a la nostra ciutat.

(1) Per'o sembla que els� Jocs
ren precisament a Lleida, el 31 de

Florals a Catalunya se celebra

maig de 1338 •••
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I, enguany, des de la reinstauraci6 el 1978 i aglutinaci6 dels Jocs

Florals de di�s i els de l'exili en uns de sols,un poeta de les

terres de Ponent guanya la Flor Natural a.....�r�.. 't

;En aquest cas,una encertada idea de la Conselleria de Cultura de

la Paeria possibilita que avui Jordi P�mias,el poeta premiat, doni a

con�ixer en un acte public,la composicin que Ii ha valgut el llorer.

Ell, que es modest,m'ha demanat 'que en aquesta introducci6 jo no par

Li. d I ell '\. I no ho fare .Dire ,nomes, que amb una s e r i.e de sis sonets

de tall classic,d'una perfecta llisor de seda9profunds, delicats ,

motllo quasi tactil per al seu cant de vida i de llangor,s'ha endut

la Flor Natural,o sigui el primer premi,dels Jocs Florals de Barce�

lona de 1984; amb la qual ?osa entra en u�a llista de poetes que

enclou tambe Angel Guimera, Joan Maragall, Josep Carner,Josep Maria

de Sagarra ••• i que, amic Pamias,no tinc altre remei Que posar-los
al teu costat.

'.


