
El 2009 és un any excepcional per als Jocs Florals 
de Barcelona, un concurs literari que es remunta 
originàriament al segle XIV. Amb aquesta edició es 
compleixen els 150 anys de la seva restauració, 
l’any 1859, gràcies a un grup d’escriptors entu-
siastes, com Antoni Bofarull, Joaquim Rubió i Ors 
o Víctor Balaguer, que van comptar amb el suport 
institucional de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
Els Jocs Florals de Barcelona és el certamen 
poètic amb més tradició de la Catalunya moderna. 
Al llarg de la seva història ha sabut combinar tradi-
ció i modernitat, ha sabut conservar allò que calia 
conservar i ha tingut la intel·ligència d’evolucionar 
al ritme dels temps. Aquestes són les raons evi-
dents de l’èxit i la pervivència dels Jocs Florals. 
 
L’Ajuntament de Barcelona, juntament amb altres 
institucions, convida les ciutadanes i els ciutadans 
a celebrar aquests 150 anys de la represa dels 
Jocs Florals i a participar en les activitats que 
s’han organitzat, que inclouen els actes de l’Institut 
d’Estudis Catalans, les conferències al Palau de 
la Virreina o  l’exposició al Museu d’Història, en-
tre d’altres. És un programa extens i elaborat que 
aprofundeix en la dimensió històrica del certamen 
i recorda la seva consolidació durant la darrera 
època. 
 
Barcelona renova així el compromís amb els Jocs 
Florals com a referent indispensable de la literatu-
ra a casa nostra, com a temps de reflexió i gaudi 
poètic. 

Jordi Hereu
Alcalde de Barcelona
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de Barcelona
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conFerències:

converses a Barcelona 
«nous Jocs vells»

22 d’octubre. 
dels Jocs Florals a la Fira de Frankfurt. 
Conferència d’Isidor Cònsul

29 d’octubre. 
la nebulosa de la preguerra, 1908-1936. 
Conferència de Jordi Julià

5 de novembre. 
el drama de l’exili i la clandestinitat, 
1940-1970. 
Conferència de D. Sam Abrams

12 de novembre. 
la represa democràtica 
i la consolidació definitiva, 1971-2009.   
Conferència de Jordi Coca

coordinació: D. Sam Abrams
Palau de la Virreina (La Rambla, 99), a les 19 h
organització: Institut de Cultura de Barcelona

exposicions:

del 9 de juliol de 2009 al 9 de gener de 2010
Barcelona i els Jocs Florals, 1859. 
Modernització i romanticisme. 
en els 150 anys dels Jocs Florals 
de Barcelona 
Comissariat: Josep M. Domingo (UdL) 
MUHBA. Museu d’Història de Barcelona. Pl. del Rei. 

del 29 de juny al 28 d’agost
exposició a l’espai Zero 
de la Biblioteca de catalunya.
Comissariat: Joaquim Ferrer
Biblioteca de Catalunya. Hospital, 56. 

actes acadèMics:

12 i 13 de novembre
150 anys dels Jocs Florals de Barcelona.
Jornades internacionals 
entitats convocants: Societat Verdaguer, Societat 
Catalana de Llengua i Literatura, Institut d’Estudis Catalans, 
Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris (UVic) i Grup d’Estudi 
de la Literatura del Vuit-cents (UB) 

participants (confirmats): Justo Beramendi (U. de Santiago 
de Compostela), Pere Gabriel (UB), Jordi Pablo (Barcelona), 
Ramon Pinyol (Uvic), Josep M. Pujol (URV), Rafael Roca 
(UV), Margalida Tomàs (IES, Barcelona), Jean-Y. Casanova 
(U. de Montpeller), Andreu Freixes (Barcelona), Rosa Cabré 
(UB), Pilar Vélez (IEC), Àngels Verdaguer (UVic)

Institut d’Estudis Catalans. Carme, 47

informació: 
Societat Verdaguer (www.societatverdaguer.cat, 938 816 024) 
i Societat Catalana de Llengua i Literatura 
(http://scll.iec.cat/, 935 529 104)

puBlicacions: 

Jochs Florals de Barcelona en 1859, 
edició facsímil, pròleg i documentació a cura de Josep M. 
Domingo, Punctum / Diputació de Barcelona

Homenatge als Jochs Florals de Barcelona. 
Any LXVII de llur restauració (Barcelona, 1925), 
edició facsímil, pròleg de Joaquim Molas, Punctum / 
Diputació de Barcelona 

Lluís Domènech i Montaner i els Jocs Florals 
de Barcelona, 
a cura de Jordi Castellanos, Fundació Lluís Domènech 
i Montaner

Els Jocs Florals de Lleida. Discursos i materials, 
a cura de Gerard Malet, Publicacions de la Universitat 
de Lleida

Dossier de la revista Serra d’Or, núm. 591 (març 
2009): articles d’Andreu Freixes i Josep M. Domingo

Inventari del fons Jocs Florals de Barcelona 
1859-1936 /1971-1983.
L’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona porta a terme 
la classificació i inventari del fons documental que 
conserva i la posterior edició d’aquest inventari. 
El fons està dividit en set sèries, d’acord amb les grans 
temàtiques que conté. Corresponen als Llibres d’Actes, 
Obres –en general les presentades sense premiar-, 
Pliques –també d’obres sense premiar, un material poc 
habitual-, Festa dels Jocs Florals, Material 
de Secretaria, Comunicacions i Publicacions.

Jocs Florals 
de Barcelona 2009

21 de maig, a les 18.30 h
Saló de Cent. Ajuntament de Barcelona. 
Pl. de Sant Jaume, 1.  


