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Barcelona i els Jocs Florals, 1859. 
Modernització i romanticisme

INTRODUCCIÓ 

Le città, come i sogni, son fatte di desideri e di paure  
(Italo Calvino, Le città invisibili).

Els Jocs Florals de Barcelona ens són alhora presents i estranys. Van acabar essent 
estranys respecte de les maneres com la literatura es produeix en la contemporaneïtat, 
però alhora, convocats gairebé ininterrompudament des de 1859, integrats als nostres 
hàbits culturals, reiteradament imitats i amb un brillant full de serveis, són una institució 
literària que ha travessat anys i generacions. El record de la seva “restauració”, a 150 
anys, els configura com una peça bàsica de la conversió de Barcelona en exponent 
i escena de l’ambició de les elits locals davant de les transformacions materials i 
institucionals en què projectaven l’optimisme del moment. Una peça bàsica en el 
joc de produccions i representacions que havien de convertir Barcelona en la ciutat 
moderna i digna que necessitaven. Una peça, en definitiva, de la “renaixença” en què, 
estratègicament, aquelles elits ja s’havien començat a reconèixer, confiades (segons 
deia Antoni de Bofarull) “en lo molt que lo país pot donar de si”.

“La edad media [...] es hoy el texto de los escritores, como lo prueban Walter Scott en 
Inglaterra, Grossi y Azeglio en Italia, Roger de Beauvois, Dumas y Hugo en Francia, Larra, 
Espronceda, Saavedra y otros en nuestra patria.” 
Joan Cortada, Discurso acerca de las cortes de amor, 1840, dins Jocs Florals de Barcelona en 1859. 
Edició facsímil, documents i testimonis, ed. a cura de J. M. Domingo, Lleida, 2009, ps. 189-190.

“Ara […] que nos alenta una nova civilisació.”
Antoni de Bofarull, discurs, Jocs Florals de Barcelona en 1859, Barcelona, 1859, p.48.

“existe ya una generación [...] capaz por sí sola de transformar intelectualmente nuestro suelo, 
como materialmente se va de día en día transformando. En esta generación confiamos”  
“Prospecto”, El Arte, (Barcelona) s. d. [c. març 1859], p. 2 b.

“Falta sols ara obrir pas als cantors […] i confiar en lo molt que lo país pot donar de si.”
 Antoni de Bofarull, discurs, Jocs Florals de Barcelona en 1859, Barcelona, 1859, ps. 56-57.
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BARCELONA, 1859 

Barcelona és percebuda, en el punt de 1859, com una ciutat problemàtica, amb un 
passat immediat d’estralls, conflictes i demolicions, incòmoda i, en definitiva, com un 
espai desproveït de les qualitats representatives amb què aspiraven de projectar-se els 
poders locals emergents. Barcelona els és una ciutat obsoleta i col·lapsada, però alhora 
amb la perspectiva del “desvetllament” que reiteren publicistes com Antoni de Bofarull 
(Catalanismo no es provincialismo, 1855), Joan Mañé i Flaquer (Cataluña, 1856) o Joan 
Cortada (Cataluña y los catalanes, 1859). O el mateix enginyer Ildefons Cerdà en la 
promoció del seu projecte d’eixample de la ciutat. Un horitzó de confiança i d’optimisme, 
doncs, que també confirma la percepció de poder, finalment, decidir sobre la ciutat futura. 
I així, la Barcelona de 1859 esdevé atenta a les noves necessitats de representació i de 
gestió urbana que imposa la concentració industrial i obrera, i a les noves exigències de 
capitalitat (és a dir, de visibilitat) que formulen les elits locals. Al 1859 mateix, no són aliens 
a aquestes exigències fets com el protagonisme de Prim i els voluntaris catalans a la guerra 
d’Àfrica, o l’enderroc de les muralles, o la planificació de l’eixample de la ciutat. Altres fites 
immediates projecten sentit sobre els episodis barcelonins: 1859 és l’any de publicació de 
Mireio, de Mistral, de l’avarament de l’Ictíneo, el vaixell submarí de Narcís Monturiol, o de 
l’inici de la guerra antiaustríaca per a la unificació d’Itàlia.

“¿Por qué Barcelona no es lo que puede ser? He aquí la pregunta que cien veces nos hemos 
hecho a nosotros mismos.” 
Manuel Angelon, Guía satírica de Barcelona, Barcelona, 1854, p. [31] a.

“en nuestra ciudad no existen letras, ni ciencias ni todas las demás garambainas con que se 
honran otros pueblos; sin embargo, hay dinero largo.”
Manuel Angelon, Guía satírica de Barcelona, Barcelona, 1854, p. [28] a.
 

La imatge coetània de Barcelona

Barcelona, escriu Antoni de Bofarull el 1855, és la ciutat espanyola “de mejor porvenir”, 
però les imatges que duu adherides parlen d’una història immediata de revoltes i 
destrucció, d’un medi adust (tal com el revelen les primeres topografies fotogràfiques)  
i d’un espai urbà que serveix de perfecte escenari d’iniciació a la conflictivitat 
contemporània (segons mostren novel·les com La esplanada, 1835, d’Abdó Terrades, 
o El poeta y el banquero, 1841, de Pere Mata).

A la demanda creixent d’imatges que promouen el nou art de la fotografia i la indústria 
editorial (que viu l’auge dels periòdics il·lustrats: les “il·lustracions”), sovint Barcelona  
no pot sinó respondre-hi amb fotografies desproveïdes de pintoresquisme. El dibuix i la 
pintura recomponen, corregeixen i depuren, però la fotografia insisteix a enregistrar una 
realitat desconcertant en el seu verisme —desconcertant en la mesura que es resisteix  
a ser idealitzada.
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Fàbrica de l’Espanya Industrial
Heribert Mariezcurrena 
c. 1853-1855
Arxiu Fotogràfic de l’Arxiu Històric 
de la Ciutat, Barcelona

Vista general de Barcelona
Frank
c. 1860-1869
Arxiu Fotogràfic de l’Arxiu Històric
de la Ciutat, Barcelona
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Una ciutat industrial. Una ciutat comercial

“A un pueblo tenido sólo hasta entonces por industrial y laborioso —que es llamarle 
inferior— le enseñan un día sus roídas crónicas y encuentra en ellas poemas de heroismo e 
increíbles aventuras, memorables ejemplos de constancia y tenacidad en la defensa de todo 
un organismo sabio y espléndido, origen de su fortuna y su poder! ¿Qué habían de hacer 
los historiadores sino vindicar a este pueblo del olvido, y sentir más que nunca los vulgares 
reproches contemporáneos como insultos de la ignorancia?”
Josep Yxart, “La decadencia de los Juegos Florales de Barcelona”, La España Regional, Barcelona, 
1891; dins Josep Yxart: La decadencia de los Juegos Florales, a cura de R. Cabré, Anuari Verdaguer 
1993-1994, Barcelona / Vic, 1995, p. 272.

 
Una ciutat desendreçada. Una ciutat constreta per les muralles

“Presque partout, on ne voit que de rues étroites, tortueuses, rendues sombres par l’élévation 
des maisons [...]. Dans les petites rues, les toitures se touchent, pour ainsi dire; d’un balcon à 
l’autre on peut se donner la main. Il en résulte beaucoup de rapports faciles, intimes entre les 
deux sexes, et beaucoup d’ombre.”
Émile Bégin, Voyage pittoresque en Espagne et Portugal, Paris, 1852, p. 159.

“Todos corren, todos gritan, dan codazos, estrujan, magullan, á cada esquina se da con la 
cara en la cara de un prójimo; aquí descargan leña, pacas de algodón en otra parte, cajas de 
azúcar, pipas de rom y de aguardiente, allá se hace corro porque ha habido una desgracia y 
obstruyen el paso. En una calle angosta se han metido dos carros con dirección opuesta, y 
no quiere cejar ninguno de los conductores, gritan, blasfeman, amenazan y entre tanto nadie 
pasa. El carpintero pica, machaca el cerrajero y el aprendiz sale á tirar del fuelle desde el 
medio de la calle; aquí derriban una pared, al otro lado no se puede pasar porque hay ruinas, 
ó picapedreros, ó la balsa de cal á donde los muchachos tiran piedras salpicando al que pasa; 
á la izquierda hay una niña, á la derecha un hombre á quien le ha dado algún mal. Un grupo, 
es un hombre que hace buñuelos; otro grupo, enseñan tuti le mundi; otro grupo, venden 
rosquillas y tortas; otro grupo, un chufero. 
Esto no es vivir: de día, de noche, á todas horas, ruido, gentes, calles ocupadas, carros, 
caballos, gritos, empujones. Se atolondra uno, se muele y revienta, y no le queda un 
momento de silencio para examinar la conciencia.”
Abén-Abulema [pseud. de J. Cortada], “Esto es un infierno”, Diario de Barcelona, 21-VI-1839,  
dins J. Cortada, Artículos escogidos entre los publicados del año 1838 al 1868 con los pseudónimos 
Abén-Abulema y Benjamín, ed. a cura de J. Sardá, Barcelona, 1890, p. 71.

“Está visto [...] que no han de poder los barceloneses espaciarse dentro de la ciudad, puesto 
que hasta van desapareciendo de día en día los jardines y huertas interiores; y donde se 
respiraba un aire purificado por las plantas, donde recreábamos nuestra vista con la variedad 
de matices que la naturaleza les prodiga, donde nos alegraba el canto de las aves cobijadas 
en las ramas de los árboles, nos llama en el día la atención la monotonía del frontis de una 
fábrica, nos sofoca el humo de un vapor, nos ensordece el ruido de una máquina, y a falta 
de suelo en que edificar, y cual si quisiera salirse de los límites de piedra que la estrujan, 
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Barcelona se eleva a una altura desproporcionada en perjuicio de la salubridad y de la luz 
que apenas penetra en la mayor parte de sus antiguas calles.”
Joan Cortada, Josep de Manjarrés, El libro verde de Barcelona. Añalejo de costumbres populares [...], 
Barcelona, 1848, ps. 5-7. 

La vindicació del patrimoni històric 
i  de la monumentalització de Barcelona

En contrast amb una actualitat malaurada, el passat medieval ofereix episodis dignes, el 
record dels quals interpel·la els contemporanis. L’interès creixent pels testimonis d’aquest 
passat (és a dir, l’antiquarisme romàntic), unit a tímides novetats en la consideració de 
l’espai públic, obren pas a la reformulació romàntica de la idea de monument. I, en 
conseqüència, a incipients mesures de protecció i restauració del llegat històric. Així, el 
1844 és creada la Comissió Provincial de Monuments; o, al juliol de 1847, l’Ajuntament 
de Barcelona acorda de “Conservar el Salón de Ciento y reconstruir sus techos” 
—l’escenari que acolliria els Jocs, dotze anys més tard. S’ha anat imposant la confiança 
que la lliçó de la grandesa del passat serà útil a l’ambició del present. I serà sobre el 
patrimoni lingüístic i literari que els Jocs Florals projectaran una nova atenció. 

“Barcelona no debe ser menos en la exteriorización de lo bello, que lo es en la 
exteriorización de lo útil, en el material sentido de la palabra.”
Josep de Manjarrés, “Introducción”, El Arte, 1 (1-IV-1859), ps. 1-2 —p. 1 a.

“Ya que tanto se ha destruido, procuremos al menos hacer apreciable lo que nos queda y 
reparar en lo posible los agravios que la demolición hizo al Arte, publicando en láminas, 
en cuanto sea posible, lo que ya no está en pie, y conservando la memoria de aquellos 
monumentos de arquitectura gótica, recuerdo de la piedad y fe de nuestros padres, y de la 
magnificencia y esplendor de la España.”
Pau Piferrer, Recuerdos y bellezas de España, I: Cataluña. 1ª parte, Barcelona, 1839, p. 8.

“Baste ya de destrucciones.” 
Pròsper de Bofarull, president de l’Acadèmia de Bones Lletres, a l’Ajuntament de Barcelona,
agost de 1850. 

El discurs per a la dignificació de l’espai urbà

“Mucho nos alucinamos, o existe ya una generación [...] ávida de los goces exquisitos del 
espíritu, una generación capaz por sí sola de transformar intelectualmente nuestro suelo, 
como materialmente se va de día en día transformando. En esta generación confiamos, [...] 
porque la vemos destinada a poblar de monumentos el nuevo espacio en que va a respirar 
la oprimida Barcelona, a decorar con preciosas obras sus templos y museos, a hacer resonar 
con armonías inspiradas sus teatros ya suntuosos; a restaurar su historia, sus estudios y su 
enérgica elocuencia.”
“Prospecto”, El Arte, 1859 (Barcelona), s. d. [c. març 1859], p. 2 b.
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Poblats ja d’edificis i d’espais monumentals (que el gravat mostra segons una ubicació 
imaginària), els carrers de Barcelona són en disposició de rebre els títols d’honor que 
la història els ha aplegat: el comerç, la indústria, la navegació o la guerra (en primer 
terme, segons els emblemes respectius) han acumulat episodis de glòria que la fama 
(en la part superior), en aquest cas sota l’aspecte de nomenclàtor urbà, proclamarà  i el 
llorer (davant de tot) celebrarà com a triomfs i com a auguri de noves conquestes.

“al ver a nuestra Cataluña adelantarse en las sendas de la riqueza y poderío alentada por 
la constancia y el trabajo, envidiada de nacionales y extranjeros, quisiéramos reanimar, 
inflamar su amor a la belleza y restituirla el esplendor literario que en otros siglos iluminara 
sus laureles de guerra. [...] Aspiramos a dar a conocer que en la robusta vida del genio 
catalán no estorba el vigor de juicio a la lozanía de la imaginación.”
“Prospecto”, El Arte, 1859 (Barcelona), s. d. [c. març 1859], ps. 1-2.

“[el disseny de l’Eixample és] una noticia de interés [...] vital para Barcelona, [...] un 
acontecimiento [...] grandioso, destinado a elevar esta Ciudad a la categoría de las 
principales de Europa”. 
Francesc Muns, “Solución actual a la cuestión del Ensanche. I”, El Arte, 3 (1-V-1859), 
ps. 10-12 —p. 10 a.

La portada de la revista El Arte (Barcelona, 1859) compendia gràficament les 
intencions d’un grup d’artistes i intel·lectuals que es postulen com a interlocutors i 
agents en el debat de la ciutat futura. Es tracta d’intervenir en l’artització de la ciutat: 
de “romantitzar-la” en el sentit d’apel·lar-ne l’origen medieval com a estratègia de 
legitimació. És sobre Barcelona i sobre el seu malmès patrimoni arquitectònic que, 
entre altres qüestions, El Arte proposa de fer atenció, sota els auspicis de grans noms 
de la història de l’art i de la literatura (incloent-hi els catalans), entre els quals, ben 
simptomàticament, hi ha l’arquitecte Pugin (que grafien “Pugen”) o els escriptors 
Walter Scott, James F. Cooper o Alessandro Manzoni. Cal veure en l’establiment del 
nomenclàtor de carrers de la nova Barcelona, segons les lliçons, entre d’altres, de 
Víctor Balaguer,  un resultat no pas menor d’aquesta operació monumentalitzadora, i 
també un indici de la convicció amb què va ser empresa. A manera de lliçó permanent, 
es tractava de disseminar en l’espai urbà els mots clau del passat gloriós, d’inscriure 
en la quotidianitat ciutadana el record d’quella grandesa medieval que legitimava 
les aspiracions de futur. Com en d’altres ciutats occidentals, les elits locals, davant 
l’expectativa que l’ordre liberal satisfés les transformacions materials i institucionals en 
què els calia projectar-se, les del pla Cerdà, per exemple, en el cas barceloní elaboraven 
unes estratègies de construcció cultural que les legitimessin i disgnifiquessin. Així, 
la ciutat futura, sota el guiatge de l’art, havia de ser escena de grans projectes: 
l’oportunitat d’endreçar la ciutat, d’acabar-ne la catedral, per exemple, en el cas 
barceloní, i de monumentalitzar-la segons el gust goticista a què respongueren, 
arreu d’Europa, i també a Amèrica, arquitectes com  Viollet-le-Duc, Pugin, Schmidt, 
Butterfield, Schinkel o Upjohn. 

Víctor Balaguer, Las calles 
de Barcelona [...], vol. I, Barcelona, 1865
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En qualsevol cas, es tractava d’estar en condicions d’articular la dialèctica entre 
“coneixement” i “poder”, o entre “progrés” i “memòria”, tal com, per exemple, havia 
mostrat l’enginyer Telford en el seu pont de Craigellachie: art i tècnica, o art i indústria, 
no eren oposats, sinó un mutu complement.
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UNA CULTURA DEL ROMANTICISME

Complementàries als projectes dels tècnics, les reflexions i propostes que intel·lectuals 
i artistes elaboren per a la nova Barcelona de 1859 no deixen d’assumir aquella “nueva 
reconstrucción o artística o social” que, a l’escalf del romanticisme, havia postulat Pau 
Piferrer el 1839, arran de les successives crisis socials i polítiques de la dècada dels 30 
—amb l’episodi colpidor de la crema de convents del 25 de juliol de 1835.  
Tal “reconstrucció” troba estímul en un programa d’apreciació, memòria i reparació 
del passat inspirat i sostingut en un romanticisme aleshores ja plenament inserit en els 
valors i usos socials, i àmpliament disponible a través de múltiples fonts.  
La cultura del romanticisme, amb  manifestacions d’abast divers i sovint d’aspecte 
contradictori, és percebuda com a pròpia de la societat liberal, i forneix temes i motius a 
les representacions en què aquesta nova societat es projecta i busca de legitimar-se.

“enllà del temps […] del sigle xIx se’n dirà el sigle romàntic, perquè en el conjunt de la seva 
història artística no es veurà altra cosa que el romanticisme.”
Joan Maragall, Joan Sardà, [1899], dins J. Maragall, Obres completes, I, Barcelona, 1970, p. 876 a.
 

Les formes del romanticisme

El romanticisme es beneficia de les possibilitats de difusió que ofereix la incipient 
indústria cultural: les indústries editorial i de l’espectacle, amb èxits de llarga durada 
(com les ficcions de Walter Scott), divulguen massivament els valors i les actituds 
romàntics. El romanticisme esdevé, així, divulgat com a sistema de sentit dominant, 
capaç de conformar des de la “moda” mundana o les pràctiques de lleure fins a 
l’ambició literària o els usos acadèmics.

L’àmbit privat burgès esdevé un àmbit decisiu d’inculturació en el romanticisme. 
És un espai de representació i de sociabilitat on practicar una mundanitat que es 
complau en les modes literàries i musicals romàntiques, i és, alhora, un espai íntim 
en què es fa possible, a través d’una biblioteca convenientment equipada, l’accés a 
les fonts i la revelació personal. La biblioteca de la Masia Cabanyes, d’una família 
patrícia que compta amb artistes i escriptors notables, entre els quals hi ha el poeta 
Manuel de Cabanyes (1808-1833), conté una col·lecció de literatura romàntica de 
valor singular, resultat de les missions comercials arreu d’Europa d’alguns membres 
de la família.

En aquest àmbit de l’exposició escoltem peces de Pere Tintorer, Nicolau Manent, 
Primitiu Pardàs, Joan B. Pujol, Josep Garcia Robles, Claudi Martínez Imbert, Melcior 
Rodríguez d’Alcàntara, Francesc Alió, Joaquim Malats i Frank Marshall interpretades 
al piano per Melani Mestre. (En un saló català. Música catalana del segle XIX per a piano, 
La Mà de Guido, Barcelona, 2004.)
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Plaça de Catalunya
Joan Martí  
1874 
Arxiu Fotogràfic de l’Arxiu Històric de la Ciutat, Barcelona
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La música de saló prengué la faiçó d’un producte de consum, projecció complexa i dinàmica de 
la moda. El repertori en recollia els models dominants, canviables i fungibles. El seu caràcter 
efímer provocà que hom la considerés d’interès circumstancial, fàcil oportunitat d’aconseguir 
guanys econòmics de gran difusió. Quasi tots els compositors del segle xix s’hi abocaren, —des 
de Wagner a Beethoven o Donizetti. És indicador infal·lible del gust dominant. Al 1859, els 
salons catalans reproduïen romances d’òperes de Verdi, Mercadante, Meyerbeer o Auber; s’hi 
arranjaven els ballables (masurques, rigodons, valsos, jotes) i s’encaterinaven amb barcaroles 
i pastorel·les catalanes cantades pels cors claverians. El concepte d’una essència nacional, 
l’anomenat cant “popular”, no arribà fins al darrer terç del segle XIX, amb les obres de Francesc 
Alió i Felip Pedrell. L’obra de Manent era hereva del món de Clavé i de la sarsuela catalana. 
El piano de saló de Tintorer, Pujol o Malats no era d’exhibició: conjuminava la visió exòtica 
del país, amb alhambrismes inclosos, amb picades d’ullet al repertori salonier de París, i al 
repertori per a guitarra de Josep Ferrer o de Tàrrega.

Francesc Cortès

“la divisa o emblema que en la portada havia estampat lo col·lector de l’aplec [l’antologia 
Los trobadors nous, a cura d’Antoni de Bofarull] me deixà enamoradíssim; aquell escut 
de les barres cimejat per una estela mig apagada per un núvol que s’aclareix i al damunt 
d’això l’arpa simbolisant la poesia, formaven un conjunt molt agradós que parlava al cor i a 
l’enteniment, conjunt digne de la idea que encloïa el volum baix les aparences d’un senzill 
aplec de versos.” 
Francesc P. Briz, “Recorts. Fragments del “Llibre de ma vida” (1858). Los trobadors nous”, 
La Ilustració Catalana, any v, núm. 106 (15-III-1884), ps. 69-70.

A començament de febrer de 1859, tres mesos abans de la “restauració” 
jocfloralesca de Barcelona, és publicat a Avinyó el poema narratiu de Frederic 
Mistral Mirèio. La fortuna de Mistral i del seu poema són deutors en gran mesura de 
l’atenció que Lamartine els dedicà immediatament. Lamartine, amb un important 
ascendent entre els poetes catalans, publicava mensualment lliuraments d’un Cours 
familier de littérature, el quadern XL del qual era tot dedicat a Mirèio i a Mistral: “un 
grand poète épique est né”, hi celebrava. Al seu discurs dels Jocs de 1859, Antoni 
de Bofarull explicitava l’ambició que el certamen restaurat propiciés l’aparició d’“un 
Mistral català”.

La projecció  del romanticisme en la monumentalització urbana

Com un eco de la invitació del poeta Novalis a “romantitzar” el món, la crida dels 
intel·lectuals del moment a “poblar de monuments” la nova Barcelona (El Arte, 
“Prospecto”, s. d. [1859]) es resol, com arreu d’Europa, en un insistent historicisme 
medievalitzant, que es dreçava enfront de la tradició oficial classicista. L’ampli domini  
de l’historicisme en la monumentalització de Barcelona comprendrà des de la 
remodelació goticista del Palau del Virrei al mobiliari urbà, o als nous edificis que 
comencen de colonitzar l’Eixample, tant els particulars (com la casa Gibert) com els 
públics (la Universitat).
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LA LITERATURA EN SOCIETAT. ELS JOCS FLORALS DE BARCELONA

Les formes de diversió que ocupen els espais de sociabilitat oberts pel nou ordre liberal 
asseguren a la literatura a la moda, i en particular a la poesia, un protagonisme especial: 
la literatura és inscrita en la vida mundana, serveix al comerç social i a l’exhibició 
personal, esdevé joc de societat i àmbit de competició. Una de les manifestacions de 
l’antiquarisme romàntic, la moda del trobadorisme (singularment reactivada per l’èxit de 
l’òpera de Verdi Il Trovatore, estrenada al Liceu el 1854), fa aquí fortuna com a joc de 
societat que evoca les justes poètiques medievals (els “jocs florals”) en què els trobadors 
exhibeixen talent i habilitats per obtenir el favor de les dames.

“Las veladas transcurrían animadas y distraídas. […] declamábamos escenas del Pelayo de 
Quintana o del Otelo de Shakespeare; se jugaba a prendas; Prieto tocaba polkas, valses y 
rigodones, que bailábamos con el mayor gusto; a veces las mamás referían interesantes episodios 
[…], y rara era la noche que  no me obligaban a leer algunos de mis versos, porque todos los 
concurrentes eran fervientes devotos de la poesía. 
Esta afición, que […] era muy de mi gusto, dio lugar a que reprodujéramos con las variantes 
indispensables las antiguas Cortes de amor, y siendo yo el poeta […], organicé las fiestas que se 
celebraron con gran contentamiento de las jóvenes y hasta de las bondadosas mamás.”
Julio Nombela, Impresiones y recuerdos [1909], Madrid, 1976, p. 291.
 

La gènesi dels Jocs Florals de Barcelona

La curiositat d’estudiosos i erudits com Gregori Mayans o Fèlix Torres Amat, el prestigi 
internacional de les recerques de Raynouard, de Fauriel o de Sismondi, fan de substrat 
i donen autoritat a la idea de la “restauració” dels jocs florals medievals. Publicistes com 
Joan Cortada, Joaquim Rubió i Ors o Víctor Balaguer en mantenen viva la idea durant la 
primera meitat del segle xix, i l’Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona actua de caixa 
de ressonància del projecte, però no aconsegueix d’institucionalitzar-lo.  
No serà fins que es faci evident la conveniència de l’encaix d’artistes i intel.lectuals 
en els projectes de renovació i dignificació de l’espai urbà que la “restauració” dels  
Jocs esdevindrà possible.

“Una de las circunstancias que harán memorable esta promulgación [la de l’Estatuto Real] 
será el premio de la medalla de oro propuesto por el Excmo. Ayuntamiento de esta capital 
a favor del ingenio que presente la mejor composición poética celebrando la restauración 
de nuestras leyes, a juicio de la antigua Academia de Buenas Letras. No sólo es digno de 
alabanza este rasgo por su patriótico objeto, sino por el recuerdo histórico de los certámenes 
florales en que tanto se distinguió Barcelona cuando la lira de Provenza era respetuosamente 
acatada por las cortes caballerescas de Occidente. No pocos de sus trobadores acreditáronse 
de diestros en el Gay Saber, y fueron coronados por las beldades más ilustres. Si ensalzaba el 
laurel del Capitolio las sublimes risas de Dante y las eróticas elegías de Petrarca, no  menos 
honra recibían cantadas por damas y caballeros las suspirantes cadencias de Cabestany, 
Ausias March y Fontfreda. No había opulento alcázar ni famoso torneo que no apeteciese para 
su decoro y renombre al trobador provenzal. Entusiasmaban sus versos a los combatientes 
del palenque, enternecían a los cortesanos del salón, y, semejantes a la cítara de Timoteo, 
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alcanzaban el arcano de suavizar la marcial aspereza, o infundir a tibios luchadores un 
aliento varonil. Así prepararon una época de civilización; así convirtieron en defensores de 
la inocencia y la hermosura a los que sólo se preciaran de tiranos en el ocio, y bravos en 
la refriega. ¡Qué mucho, pues, que tras largos años de abatimiento y desdoro advirtamos 
en los patrióticos acentos de la musa lemosina un fausto anuncio del antiguo pundonor, un 
elocuente recuerdo de nuestros venerables fueros!
Ellos nos transportan a los famosos siglos en que Roger de Lauria y Berenguer de Entenza 
dilataban el nombre catalán hasta las remotas provincias de Oriente” 
“Barcelona”,  El Vapor, núm. 69, 10-VI-1834, ps. 3-4.

“Catalunya pot aspirar encara a la independència, no a la política, puix pesa molt poc en 
comparació de les demés nacions, les quals poden posar en lo plat de la balança a més de lo 
volumen de sa història, exèrcits de molts mils hòmens i esquadres de cents navios; però sí a 
la lliterària, fins a la qual no s’estén ni se pot estendre la política de l’equilibri. Catalunya fou 
per espai de dos segles la mestra en lletres dels demés pobles, ¿per què […] no pot deixar de 
fer lo humillant paper de deixeble o imitadora, creant-se una lliteratura pròpria i a part de la 
castellana? ¿Per què no pot restablir sos jocs florals i sa acadèmia del gai saber, i tornar 
a sorprendre al món amb ses tensons, sos cants d’amor, sos sirventeses i ses aubades? Un 
petit esforç li bastaria per reconquistar la importància lliterària de què gosà en altres èpoques.”
Joaquim Rubió i Ors, Pròleg a Lo Gaiter del Llobregat. Poesies, Barcelona, 1841, ps. I-XII — ps. X-XI.

Els Jocs Florals de 1859 

L’oportunitat de la “restauració” dels Jocs es presenta tot just durant el mandat de l’alcalde 
Josep Santa-Maria, el mateix que aconsegueix d’engegar el projecte d’eixample il·limitat de 
la ciutat de Barcelona. En una conjuntura favorable a la reflexió i a la projecció de la ciutat 
futura, un grup de notables convenç l’Ajuntament perquè apadrini i assumeixi a perpetuïtat 
el projecte, com a testimoni de la tutela que la Història estava en condicions d’oferir a les  
ambicions municipals. L’Ajuntament de Barcelona es reconeixia successor del Consell de 
Cent tal com els poetes contemporanis es reconeixien trobadors. “La Història”, dirà Bofarull 
a la cerimònia dels Jocs, “dóna a l’home un gènero de superioritat que ratlla en soberania”. 
Restarà només, puntualitza més endavant, “obrir pas als cantors” i “patentisar l’esperança 
que sos esforços simbolisen”.

“Los premis que se senyalen constantment seran:
1r Una englantina d’or al qui haja trobat millor algun fet notable de la història de Catalunya, 
o sobre costums pàtries [...].
2n Una viola de plata i or, que se regalarà a l’autor de la millor composició lírica sobre un 
assumpto de religió o de moral, a elecció del poeta.
3r Anomenat d’honor i cortesia, una flor natural, la que s’adjudicarà al que haja presentat la 
més notable i correcta poesia sobre un assumpto que se deixa a elecció dels concurrents a ell. 
Lo qui guanye aquest premi deurà oferir-lo a una de les dames presents, la qual, com en 
representació de [...] Clemència Isaura, o de les reines dels antics torneigs, serà la que 
entregarà les dos primeres flors als trobadors que les hagen guanyades.
[...]
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Si hi hagués algun premi extraordinari costejat per algun particular que fixés lo gènero  
de la composició a què lo dediqués, se deixa a la discreció dels mantenedors fer lo que  
millor convinga.”
Annals dels Jocs Florals de Barcelona, Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, ms.

“Lo Consistori tindrà un sello en lo qual hi haurà la següent inscripció: (en la part superior) 
–Consistori dels Jocs Florals de Barcelona–. (En la part inferior) –Patria, Fides, Amor– 
portant en lo centro una arpa amb una flor damunt; i servirà per a sellar les actes, los títols 
que expedeixquen i les comunicacions que sia necessari fer.”  
Annals dels Jocs Florals de Barcelona, Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, ms.

“ [La institució del Jocs Florals] renace en este día, no ya como obra de la fuerza de voluntad 
de unos pocos, sino como una necesidad por muchos reconocida; no cual un arcaismo y un 
recuerdo de una edad poética que pasó, sino como símbolo de renacimiento, y esperanza de 
un venidero literario hacia el cual se dirigen muchísimas aspiraciones, y por cuyos caminos 
andan ya algunos.
[...] los nuevos juegos florales son [...] un recuerdo de glorias pasadas, un símbolo para el 
presente de renacimiento literario, y una esperanza de nuevas conquistas para la poesía y 
para la lengua en los tiempos que están por venir”  
Joaquim Rubió i Ors, “Juegos Florales”, El Arte, (Barcelona), 3 (1-V-1859), ps. 4-10 —ps. 9-10.

“nos alenta una nova civilisació; […] en Catalunya, i especialment en esta ciutat [Barcelona], 
se veu desplegar cada dia més lo desig de fer regonèixer lo que fou, i, en produccions 
literàries i en obres públiques, se descobreix lo esforç del literat i de l’artista per fer reviure 
mons gloriosos que jeien en l’olvit.”
Antoni de Bofarull, discurs, Jocs Florals de Barcelona en 1859, Barcelona, 1859, ps. 48-49. 

“Los reglamentos y estatutos, lo propio que la organización dada al consistorio, obra fueron 
y redacción de los Sres. Bofarull y Balaguer, quienes por esto fueron elegidos el primero 
para secretario y el segundo para llevar la voz del consistorio en el discurso de gracias el día 
de la fiesta. La presidencia del jurado fue adjudicada a D. Manuel Milá y Fontanals, a quien 
nadie podía entonces disputar el mejor derecho para aquel puesto.”
Víctor Balaguer, Noticia histórica de los Juegos Florales, [1878], Obras, xxxII, Barcelona, 1895,
 “Nota del Editor”, p. 25. 

“Tota la ciutat n’anava plena; […] [l’alcalde], en Josep Santa-Maria, […] no deixava de pit 
l’empresa per a donar-li tot lo lluïment propi de la importància que en si ella mateixa es portava. 
Les cases dels mantenedors se veien invadides per gent que els pidolaven targetes, del dematí al 
vespre. La música de l’Ajuntament enllestia els ensaigs de cançons catalanes que amb anticipació 
li havia fet posar en estudi son […] director. Los poetes, pocs llavores en nombre, […] anaven 
afal·lerats pels centres literaris per veure si podien saber quines eren les composicions que, en 
opinió dels jutges, mereixien sortir premiades. I els que ni servíem per a fer créixer la pila […] nos 
entusiasmàvem per endavant amb la glòria dels que dintre de poc havien d’eixir premiats i amb 
l’esperança de poder, temps a venir, amb l’ajuda de Déu, arribar a obtindre alguna modesta fulla de 
les que en lo arbre de la glòria, los poetes de cap d’ala hi deixarien com rebuig.”
Francesc P. Briz, “Recorts. Fragments del “Llibre de ma vida” (1859). La restauració dels Jocs Florals”, 
La Ilustració Catalana, any v, núm. 108, 15-IV-1884.
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L’èxit i la difusió dels Jocs Florals

No gaire després de la seva “restauració”, el 1863, Josep Lluís Feu feia notar el 
“desusado entusiasmo con que ha sido recibida la restauración de los Juegos Florales”. 
En efecte, si a la convocatòria de 1859 s’hi presentaven 38 originals, a la desena, la de 
1868, ja se n’hi presentaven 362. Creix també el nombre de les persones i institucions 
de tota mena que aprofiten el marc dels Jocs per oferir premis extraordinaris a treballs 
que no necessàriament seran poètics ni de literatura imaginativa. En definitiva, els Jocs 
Florals de Barcelona esdevenen immediatament, tant per als escriptors com per a les 
institucions, un aparador desitjat: una plataforma que proporciona rèdits immediats 
i visibles. I per això esdevenen una modalitat de certamen, incloent-hi el nom (“jocs 
florals”) i la litúrgia, que és reproduïda arreu del territori. 

“[L’anuari dels Jocs Florals de Barcelona] constitueix l’espina dorsal de la cultura catalana 
entre el 1859 i els anys 70”. 
Joaquim Molas,  La cultura catalana durant el segle xix, dins J. Salvat, J. M. Salrach, dir., Història de 
Catalunya, v, Barcelona, 1979, p. 184.

“¿Quina és [...] la missió dels poetes catalans? La missió dels poetes catalans [...] és la de 
despertar als adormits, és la de presentar als hereus les joies que de nostra mare pàtria n’han 
rebut, és la d’ensenyar-li una llenga que és seva i de ningú més, una llenga rica i harmoniosa, 
fruit del treball d’una infinitat de centúries, una llenga amb la que pot dir tot lo que son magí 
ne pensi i lo que son cor ne senti; la missió dels poetes catalans és presentar-li tota la riquesa 
de son patrimoni perquè enamorat ne quedi de lo que ha rebut, content estiga de tenir-ho i 
disposat se trobi a conservar-ho.
¿Com pot aconseguir-se? [...]
Fa deu anys que anem per lo mateix. Amb deu anys s’han fet miracles. Poesies s’han escrit 
que celebrades han sigut de tothom; s’ha creat un teatre que moltes nacions que tenen vida 
pròpia no el posseeixen; s’han escrits periòdics; molts adormits s’han despertat; gent que 
anaven contracorrent, per la corrent han sigut arrossegats, i per fi lo que semblava mort 
lliurement respira. [...]
Unim-nos [...] tots i estenem nostra pacífica revolució per tot Catalunya. Los pobles que 
nostres cants no coneixen encara a l’oir-los sentiran esclatar son cor, i al veure que pintem 
les dolçors de sa llar, les proueses de sos passats, l’amor de sos fills, l’hermosura de son 
sol, l’ufana de sos camps i vinyes i els himnes de fe, [...] de segur seran los qui ens obriran 
los braços, i enamorats de la dolça poesia sentiran fondre’s la capa de gebre que en la seva 
ànima ha estès lo cru hivern de l’ignorància i del descuit.
Voleu un medi per aconseguir-ho? Los certàmens [...]
Los certàmens és lo medi millor per estendre les arrels de l’arbre que tan bons fruits dóna i 
tan assaonats pot donar-los. Amb ells, a més d’escampar l’esperit català per tot Catalunya, pot 
aconseguir-se també el que moltes de les poblacions de primer i segon ordre de nostre Principat 
tingan un centre de bons fills de la bona mare, a on català es parli, català es pensi i català s’obri”.
Josep Roca i Roca, “Los certàmens”, Lo Gay Saber, 1ª época, núm. 116, 15-X-1868, ps. 121-122.

Commemoració del cinquantenari de la restauració dels Jocs Florals, Palau de Belles Arts, 
Barcelona 1908, Institut Amatller d’Art Hispànic, Barcelona.
La decoració de la sala era deguda a Josep Puig i Cadafalch
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“[La “restauració” dels Jocs Florals el 1859], rebasando quizá la meta por sus propios 
restauradores hincada, dio vida y alma a toda esa pléyade de líricos y  pensadores poetas 
que se extienden hoy por las costas mediterráneas, legítimamente enfervorizados por haber 
sabido conquistarse una tribuna para ser oídos, un puesto para ser honrados y un nombre 
para tener derecho a futuros recuerdos de una posteridad justiciera”.
Víctor Balaguer, Noticia histórica de los Juegos Florales, [1878], Obras, xxxII, Barcelona, 
1895, ps. 22-23.

“Tinguí el plaer de conèixer a don Joaquim Rubió i Ors personalment [...] en los Jocs Florals 
de l’any 1866. Jo considero aqueix dia [...] com lo dia del meu bateig literari, sota les arcades 
de l’històric Saló de Cent, que em recorden les dels temples gòtics. Des d’aquella hora, per 
mi d’eterna memòria, lo tinguí a ell, com també a l’inoblidable don Marian Aguiló, per mos 
padrins de baptisme”. 
Jacint Verdaguer, Record necrològic de Joaquim Rubió i Ors [1902], dins J. Verdaguer, Prosa, a cura 
de J. Molas i I. Cònsul, Barcelona, 2003, p. 469.  

“Avui [1 de maig de 1881], primer diumenge de maig, i punt per punt en aquesta hora, fa 
vint-i-dos anys que al mig d’una rodona de venerables figures de nostre Renaixement, se 
plantava l’arbre beneït de Déu de la institució dels Jocs Florals. “Lo matarà una gelada”, 
deien los desconfiats; “lo trencarà la primera ventada que vinga de llevant o de ponent”, 
deien los qui amb mals ulls s’ho miraven; i ni les gelades l’han aturat de florir, ni les venta-
des de granar. “Demà tocaran a morts”, deien altres, “per eix nin per qui amb tanta alegria 
toquen a bateig”, i les campanes no hi tocaren, i l’infant hermós, bressat en un bell escut 
de nostres comtes, creixia cada jorn més ufanós, i de l’arpa que els trobadors li donaren per 
joguina, com la mel d’un rusc, vessaven les cançons per elles mateixes, i cada mes de maig 
reverdia amb més ufana en son front la corona gentil de roses i englantines. Lo nin s’és fet 
gran. Ja és hora de portar-lo a volar amb los excursionistes pels cims de les altes muntanyes, 
fites de sa heretat immesa; ja és hora d’obrir-li full per full i de llegir-li ratlla per ratlla el 
llibre de ses glòries; ja és hora de fer passar davant sos ulls, un per un, tots los retratos de sa 
passada grandesa”. 
Jacint Verdaguer, Discurs dels Jocs Florals de Barcelona [1881], dins J. Verdaguer, Prosa, a cura de J. 
Molasi I. Cònsul, Barcelona, 2003, ps. 400-401.

“Vint-i-cinc anys compleixen ara de la restauració dels Jocs Florals. […] A despit de la 
indiferència dels uns i de l’oposició dels altres; quan tot passa i tot se muda a l’entorn, amb 
febrós trasbals, opinions, partits, divertiments i lleis, aquesta és l’única institució que s’ha 
mantingut en peu en los vint-i-cinc anys transcorreguts, única columna que resta solitària 
entre els enderrocs de tot lo que estimava i volia Barcelona allà pels  anys de 1859.”
Josep Yxart, “Los mestres en Gai Saber”, La Ilustració Catalana, 1883; dins J. Yxart, Entorn de la 
literatura catalana de la Restauració, a cura de J. Castellanos, Barcelona, 1980, p. 30.
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La contestació dels Jocs Florals

Els Jocs Florals ja foren contestats quan encara no eren sinó un projecte. Aleshores 
foren objecte de reticències bé perquè apareixien com un excés anacrònic, bé per 
motius ideològics: el monolingüisme que adoptaven no deixava de causar alarma, 
perquè alterava els usos del sistema literari en què es reconeixia l’establishment liberal. 
Quan els Jocs ja dugueren algun rodatge i l’estricta reglamentació amb què es produïen 
havia consolidat una norma literària, la contestació al certamen, sovint per la via de la 
paròdia, en denunciava el desajustament respecte dels codis i de la dinàmica literària 
contemporània i, en definitiva, els acusava d’una esclerosi que els feia aparèixer com 
una relíquia d’altres temps.  

I per què volen ara, quan ja el segle ho desterra,
tornar a les vellúries, i els cants ressuscitar
d’una poesia morta que jau dessota terra?
¿Quan mai s’ha vist que tornen al cim de l’alta serra
les rodolants onades que davallant-ne van?
Lo segle n’és de lluita. Lluitau, doncs, oh poetes,
ensems soldats i apòstols. S’han acabat los temps
de fer-ne sols joguines i airoses cançonetes
per a passar los dies als peus de les ninetes,
recitant llagrimoses poesies innocents.
[…]
¿Podem entretenir-nos en escoltar rondalles, 
quan lo vapor ne creua de l’un a l’altre extrem,
quan la idea i no el ferro ne guanya les batalles,
i el fil parlant ne porta, sens límits i sens valles, 
d’un cap de món a l’altre lo llamp del pensament?…
Donau-me la poesia que en música sonora
ne fa batre los polsos, ne fa bullir lo cor,
que, d’inspiració santa matriu engendradora,
passeja resplendenta sa llum enlluernadora
per los espais sens límits dels amples horitzons;  
[…]
N’és regenerativa la poesia, i noble,
quan contra el tirà indigne defensa l’oprimit,
quan lo virtuós ensalça i menysprea l’innoble…
La causa del poeta avui és la del poble.
Lo braç avui no és força; la força és l’esperit.
Avui deu lo poeta alçar cants de victòria
perquè radiant ja brilla la civilització.
Aquell que millor cante la fe, la pàtria història,
lo progrés i la indústria, la llibertat, la glòria,
aquell entre els poetes, aquell serà el millor. 
Víctor Balaguer, La nova musa, (1864), Calendari catalá del any 1865, Barcelona, 1864, ps. 30-32.

LL.S.CAT.indd   19 07/09/09   10:25



20   

“Romàntiques i arcaiques les composicions dels Jocs, eren objecte de bromes pels que 
escrivien humorísticament, primer en certàmens que […] parodiaven la festa poètica, i 
després en el setmanari “Un Tros de Paper”, que […] va adquirir de seguida popularitat.
Els dels Jocs Florals prengueren en sèrio les bromes, […] i durà bastant temps aquest 
antagonisme, més aparent que real, entre uns i altres.”
Conrad Roure, Anys enllà. Aplec de recordances dels temps jovenívols, Barcelona, 1912, p. 23.

“en aquel tiempo de la Revolución [de 1868] todo adoptaba en Cataluña la forma o la 
tendencia autonomista, pues los republicanos eran federales y los carlistas fueristas. Y en 
literatura pasaba lo mismo, los intelectuales avanzados eran partidarios del Teatro Catalán 
fundado por Federico Soler (Pitarra), Aulés, Campmany, Roure, etc., etc., y de las revistas 
populares escritas en català del que ara es parla [...], como eran “La Campana de Gràcia”, 
la “Esquella”, “La Barretina” y otras; mientras que los que soñaban en resucitar un pasado 
ya muerto para siempre eran entusiastas de unos Juegos Florales que por lo general solo 
producían poetas arcaicos que siempre estaban maldiciendo a Castilla y a Francia. Estos 
Juegos los alimentaban por lo regular los poetas de la alta montaña, y en general pocos 
éramos los avanzados que los cultivaran: como revista seria teníamos “La Renaixensa”  
y nos bastaba” 
Pompeyo Gener Mis antepasados y yo. Apuntes para unas memorias, ed. de J. M. Domingo, 
Lleida, 2007, p. 130.

“Més de vint anys fa que va ressuscitar-se aqueixa solemnitat [la festa dels Jocs Florals] que 
ha arribat ja a l’apogeu del seu vigor. Tant hi ha arribat, que fins temem que es trobi ja en 
plena decadència. […] Los actuals floralistes ni van enlloc ni es proposen res fonamental. 
Per a ells tota la transcendència de l’acte estriba a veure a qui adjudicaran l’englantina i a 
saber qui serà reina de la festa.”
Valentí Almirall, “Los Jocs Florals”, Diari Catalá, 1-V-1881; dins V. Almirall, Cultura i societat, a cura 
de J. M. Figueres, Barcelona, 1985, ps. 97-98. 

“De les convencions pròpies […], ne són bona mostra l’especial literatura de certamen, 
verdadera plaga que extenua i marceix la planta [de la poesia catalana].”
Josep Yxart, Lletra a N’Albert Savine (1884); dins J. Yxart, Entorn de la literatura catalana de la 
Restauració, a cura de J. Castellanos, Barcelona, 1980, p. 25. 

“La poesía catalana [té] sus convenciones propias, y sus clichés, gastados ya por el uso, los 
cuales suelen servir para llenar lastimosamente los volúmenes de los mil y un certámenes 
poéticos que celebra Cataluña. Verdadera plaga de nuestra literatura llamé a éstos, y no 
me retracto; confieso en voz alta mi odio cordial a cuanto con el pretexto de popularizar el 
arte, lo vulgariza, lo manosea, lo convierte en diversión de feria, ni más ni menos que las 
exhibiciones de la Mujer-cañón” 
Josep Yxart, El Año Pasado. Letras y artes en Barcelona, [II], Barcelona, 1887, ps. 149-150.

“Digámoslo […] con entera franqueza: los Juegos florales están en un período de lastimosa 
decadencia: urge reformarlos cuanto antes.” 
Josep Yxart, El Año Pasado. Letras y artes en Barcelona, [III], Barcelona, 1888, ps. 295-296.
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“Todos los años, desde 1859, hay quien comenta aquella solemnidad literaria con las mismas 
y desdeñosas frases: “que es una ceremonia anacrónica, inspirada en un ideal muerto, 
fomentada por cuatro literatos que no tienen otra cosa que hacer”. Todos los años advierte el 
menos entusiasta la parte convencional, y por tanto ocasionada al ridículo, de aquella fiesta. 
El contraste entre ella y la realidad es visible por todos lados: contraste entre el lenguaje 
corriente y el usado por los oradores y poetas; entre la forma de los conceptos políticos 
que allí se vierten y la que emplean los periódicos leídos aquella misma mañana; entre las 
aspiraciones que allí se manifiestan y las de muchos espectadores y no espectadores; entre el 
mismo aparato escénico y el que ofrece el propio local todos los días: el contraste en todas 
partes: ¡una grande y solemne convención! [...]
[Els Jocs Florals són] entrados ya en plena decadencia tras subitáneo y hermoso 
florecimiento. Los poetas de nuestros días juveniles no acuden ya a ellos; llegados a la edad 
de presidentes [del consistori], suelen hacer poesías en prosa, con que abren y cierran el 
espectáculo, poniendo en mayor evidencia la pobreza de las poesías leídas a renglón seguido. 
Nadie viene a sustituirlos”  
Josep Yxart, El Año Pasado. Letras y artes en Barcelona, [v], Barcelona, 1890.

“La decadencia de los Juegos Florales no es, como tantas otras que se lamentan a diario —la 
del teatro, o la moral pública, por ejemplo—, un hecho complejo y dudoso que requiera larga 
comprobación. [...] contra la afirmación de que los Juegos Florales están en irremediable 
decadencia no valen [...] reparos. [...] Exceptuando a los poetas [...] premiados, nadie lo pone 
en duda; consta en todas partes (en las gacetillas de los periódicos inclusive).
[...] la literatura presente, [...] siendo hija de los Juegos Florales, no necesita ya de ellos, y 
continúa siguiendo su camino fuera de ellos. Un organismo que ha cumplido el fin para que 
se creó, ¿qué ha de hacer sino morirse?”  
Josep Yxart, “La decadencia de los Juegos Florales de Barcelona”, La España Regional, Barcelona, 
1891; dins Josep Yxart: La decadencia de los Juegos Florales, a cura de R. Cabré, Anuari Verdaguer 
1993-1994, Barcelona / Vic, 1995, ps. 261 i 282.

La primera notícia d’uns jocs florals humorístics és d’un any després dels oficials. Segons explica 
Conrad Roure al volum primer de Recuerdos de mi larga vida, els primers jocs florals humorístics 
(“focs artificials”) els va fer el taller Rull l’any 1860. Els tallers eren estudis d’artistes de caràcter 
privat però amb una repercussió pública carnavalesca, irreverent i festiva. El taller Rull va 
organitzar també els primers balls de La Paloma. 

Al darrer quart del segle xix hi van haver moltes modalitats de jocs florals humorístics, més o 
menys catalanistes, més o menys satírics. Els de la societat del Niu Guerrer i els organitzats 
per l’enigmàtica Societat Melancolífuga Barcelonesa, que anunciava el Certamen Polilingüe 
Moixiganguesc, varen tenir una certa continuïtat. L’any 1877, al Teatre Olímpia, el Niu Guerrer va 
elegir una reina dels Jocs “peluda” (un transvestit, que diríem ara).  
Els poetes sortien de l’interior de grans ous, en paròdies del ritual dels Jocs Florals oficials.

Dels documents localitzats se’n desprenen moltes més preguntes que respostes. Per a l’any 2012 
el museu Frederic Marès té prevista una exposició on s’analitzaran, en general, les activitats de les 
societats humorístiques de Barcelona des de començaments del segle xix fins a principis del xx. 
I en particular els jocs florals humorístics.

Jordi Pablo
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EPÍLEG. ELS JOCS COM A OBJECTE ACADÈMIC:  
UNA RECERCA OBERTA

Efervescent de projectes, el nòdul cronològic de 1859 veu, finalment, la “restauració” 
dels Jocs Florals: veu articulat, en paradoxa només aparent, l’ostensible antiquarisme 
amb la modernitat econòmica, la política, la tècnica o la urbanística, i amb l’afany 
de progrés. De ritual de representació a plataforma literària i cívica, decisius en la 
constitució d’un espai literari competitiu, els Jocs es revelen com un excepcional  
punt de confluència d’energies i de projectes: esdevenen una singular pedra de 
toc respecte de tot de qüestions encara ara obertes: els meandres de la història 
intel·lectual, la dialèctica entre ciutat i país, el canvi d’estatut públic de la llengua  
i la literatura catalanes.

“La bibliografia sobre els Jocs Florals, tot i que van marcar de manera decisiva la producció 
literària del país, com a mínim, des de la seva instauració, el 1859, fins als anys 80, és, a més 
de desdibuixada, insuficient. S’haurien d’estudiar més a fons, per exemple, els seus orígens 
no sols al país, sinó també, i sobretot, fora del país, i s’hauria d’iniciar amb rigor i sense 
prejudicis l’estudi de la seva funció de caixa de ressonància, a un mateix temps, política 
i social, i més en concret, lingüística, cultural i literària, i per tant, s’hauria de remenar, 
cosa que fins ara no s’ha fet amb totes les seves conseqüències, els arxius de la institució 
dipositats a l’Arxiu Històric de la Ciutat, el perfil dels presidents i del cos d’adjunts, [...] 
els volums on són recollits  els discursos presidencials, i amb ells, els de les autoritats 
competents i les memòries dels secretaris, i marcar la seva evolució programàtica, les entitats 
que hi van coŀlaborar i les línies mestres de la seva política de premis, la canonització sobre 
la marxa d’uns noms determinats i el sentit de les seves obres, l’expansió de la fórmula per 
tota la geografia del país, les ressenyes i les reflexions periodístiques, entre d’altres, [...] 
les de Josep Roca i Roca, Ramon D. Perés i Josep Yxart, els records i memòries dels seus 
corifeus,  etc.” 
Joaquim Molas, La poesia, dins E. Cassany, dir., Panorama crític de la literatura catalana. Iv. Segle xix, 
coord. A. Rossich,  Barcelona, 2009, p. 193.
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MUHBA (Museu d'Història de Barcelona)
Casa Padellàs
Pl. del Rei, s/n
08002 Barcelona.
Tel.: 93 256 21 00
www.museuhistoria.bcn.cat

Horari de visita:
Fins el  30/9 de dt a ds de 10 a 20 h
de l' 1/10 al 31/03 de dt. a ds. de 10 a 14 h i de 16 a 19 h.

Dg. de 10 a 20 h (a partir de les 15 h entrada gratuïta).
Dl. tancat.
Festius de 10 a 15 h.
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