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Jocs Florals, més enllà del tòpic

Els Jocs Florals han estat una activitat cul·
tural de creació literària, un acte social i 

cultural públic que, des de la seva popularit·
zació, ha assolit una molt alta dimensió col·
lectiva i, àdhuc, una dimensió política. A més 
del tarannà xaró que denunciava Joan Oliver 
en un famós poema que els va dedicar, hi ha 
hagut una voluntat molt notable de conservar 
una identitat amb l’heroïcitat col·lectiva, es·
tudiada per Josep Faulí i precisada d’un gran 
estudi en detall —com tot l’exili— que des 
de l’inici de l’exili i fins a la restauració de 
la democràcia va mantenir arreu del món la 
presència de la llengua i la cultura catalana, 
mentre que aquesta presència no tenia lloc 
a l’Estat espanyol, hereu del seu estigma de 
persecució contra les diferències, especial·
ment la catalana. Les cinc conferències mos·
tren diversos  episodis ben representatius del 
que foren i significaren al llarg de més d’un 
segle d’història.

Josep M. Figueres
Coordinador de la jornada

P R O G R A M A

17.00 h Obertura, 
Jaume Sobrequés
President de la SCEH

17.05 h «Els orígens dels Jocs Florals  
i el conflictiu certamen de 1888. 
“Jocfloralescos” i “Xarons”», 
Josep Pich Mitjana 
Professor titular d’universitat  
i investigador principal del Grup  
de Recerca en Estats, Nacions  
i Sobiranies (GRENS) de la UPF

17.35 h «Jacint Verdaguer i els Jocs Florals», 
Narcís Garolera 
Catedràtic emèrit de la UPF

18.00 h Pausa

19.00 h «Els Jocs Florals dels anys vint:  
el primer assaig de clandestinitat», 
Josep M. Roig i Rosich 
Professor emèrit de la URV

19.30 h «Presència de Pau Casals  
als Jocs Florals a l’exili», 
Josep M. Figueres 
Professor titular de la UAB

20.15 h «Els Jocs Florals de l’exili a Mèxic», 
José M. Murià 
Membre de l’Instituto Nacional  
de Arqueología e Historia, de Mèxic,  
i de l’IEC.


