150 anys
dels Jocs Florals de Barcelona
Jornades internacionals
Exposició

Barcelona i els Jocs Florals, 1859.
MODERNITZACIÓ I ROMANTICISME
DE JULIOL DE 2009 A GENER DE 2010
Museu d’Història de Barcelona (MUHBA)
Casa Padellàs (Plaça del Rei, s/n, Barcelona)

Disseny: Eumogràfic

El Grup d’Estudi de la Literatura del Vuit-cents a la UB,
la Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris de la UVic, la
Societat Verdaguer i la Societat Catalana de Llengua i
Literatura convoquen unes jornades acadèmiques a celebrar en el marc de les activitats commemoratives del
150è aniversari de la “restauració” dels Jocs Florals de
Barcelona. Integrades en un programa patrocinat per
diverses institucions (Institució de les Lletres Catalanes,
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona,
Museu d’història de la Ciutat de Barcelona, Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona), aquestes jornades volen
demanar als especialistes (historiadors, filòlegs) una nova
atenció al valor, la dimensió i el sentit en la Catalunya
contemporània d’una de les institucions literàries de més
llarg abast, i al capdavall essencial per a la constitució del
nostre sistema literari.
Els Jocs, immediatament oferts a l’estudi pel “desusado entusiasmo” que havien generat (segons l’expressió de
Josep Lluís Feu el 1863), han estat malgrat tot objecte d’un
interès limitat per part dels estudiosos. La concurrència,
aquest 2009, amb altres commemoracions majors (com
la del Pla Cerdà barceloní) és ocasió per estimular-ne una
consideració que n’indiqui la transcendència (al mateix
nivell que altres grans operacions coetànies de representació, i articulant-s’hi) i que en definitiva els observin en
un camp més ampli que aquell que els ha estat habitual
—el de la pura història literària. Sense desatendre-la pas,
és ocasió de l’adopció de marcs de reflexió amplis que mirin de vincular els Jocs amb els discursos coetanis sobre la
modernització urbana, la història, el patrimoni, la representació o la “renaixença”.

INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS
BARCELONA, 12 i 13 de novembre de 2009

		
Data i Lloc:
IEC, 12 i 13 de novembre de 2009.

Dia 12:

Convocants:
Societat Verdaguer, Societat Catalana de Llengua i
Literatura, IEC, Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris
(UVic), GELIV (Grup d’Estudi de la Literatura del Vuitcents).

9.30 	
Recollida de materials i documentació
10.00 a 10.30 Presentació
10.30 a 11.15 	Conferència: Andreu Freixes
(Barcelona): Les corts d’amor en la
literatura catalana
11.15 a 11.45
Pausa, cafè
11.45 a 12.30 	Conferència: Margalida Tomàs
(Barcelona): Els Jocs Florals de Barcelona
i la literatura mallorquina del segle XIX
12.30 a 13.15 	Conferència: Pere Gabriel (UAB):
Imatges i lectures republicanes dels Jocs
Florals de Barcelona al segle XIX
13.15 a 13.30 Pausa
13.30 a 14.15 	Conferència: Jean-Yves Casanova
(U. de Pau): Lei primiers juec floraus
en Provença: modernitat e nostalgia (Els
primers Jocs florals a Provença: modernitat
i enyorança)

Comitè Organitzador:
Josep M. Domingo (UdL),
Andreu Freixes (Departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya),
Ramon Pinyol (Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris
de la UVic),
Magí Sunyer (URV),
M. Àngels Verdaguer (Societat Verdaguer),
Núria Camps (secretaria, UVic).
Participants:
Justo Beramendi (Universidade de Santiago de
Compostela),
Rosa Cabré (UB),
Margarida Casacuberta (UdG),
Jean-Yves Casanova (Université de Pau),
Andreu Freixes (Barcelona),
Pere Gabriel (UAB),
Jordi Pablo (Barcelona),
Ramon Pinyol (UVic),
Josep M. Pujol (URV),
Rafael Roca (UV),
Margalida Tomàs (Barcelona),
Pilar Vélez (MFM),
M. Àngels Verdaguer (UVic).

Dia 13:

Matí, IEC.

Tarda, IEC / MUHBA.
16.30 a 17.15 	Conferència: Rafael Roca (UV):
Valencians als Jocs Florals de
Barcelona (1862-1893)
17.15 a 18.00 	Conferència: Rosa Cabré (UB): Els Jocs
Florals i la crítica literària del vuit-cents
21.00
Concert comentat: Del saló al carrer.
Música i Jocs Florals
Francesc Cortès: coordinació i comentaris
Intervindran: Nova Euterpe, Banda-Cobla
de l’ESMUC
Lloc: Sala Martí l’Humà del Conjunt
Monumental de la Plaça del Rei (MUHBA)
Preu: 6 ¤ /
Gratuït per a participants i inscrits a les Jornades

		 Matí, IEC.
10.00 a 10.45	Conferència: Pilar Vélez (MFM):
Creació artística i patrimoni cultural a la
Barcelona dels Jocs Florals
10.45 a 11.30 	Conferència: Jordi Pablo (Barcelona):
Els jocs florals humorístics,
de la paròdia a la festa local
11.30 a 12.00 Pausa, cafè
12.00 a 12.45	Conferència: Margarida Casacuberta
(UdG): Els certàmens floralescos en el procés
de construcció de la cultura del catalanisme:
els casos de Girona, d’Olot i de l’Empordà
12.45 a 13.30 	Conferència: Josep M. Pujol (URV):
L’arca santa de nostres riques tradicions:
l’eclosió de la rondallística a Catalunya
(1864-1885)
13.30 a 13.45 Pausa
13.45 a 14.30 	Conferència: M. Àngels Verdaguer
(UVic): Jacint Verdaguer i els Jocs
Florals de Barcelona: de la plataforma a la
mitificació
		
Tarda, IEC.
16.30 a 17.15 		Conferència: Justo Beramendi (USC):
Relaciones entre catalanismo y galleguismo
en el siglo XIX
17.15 a 18.15 		Conferència i clausura: Ramon Pinyol
(UVic): Els Jocs Florals alternatius de 1888
19.00		 Visita comentada a l’exposició Barcelona
		 i els Jocs Florals, 1859. Modernització
		 i romanticisme (MUHBA), a càrrec
		 del comissari de l’exposició, Josep M.
		 Domingo

