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£1 Certamen Literario 
i els loes Floráis: 

una perspectiva social 
a ciiicat de Girona vii teiiír 
un concLirs licemri anual, cot 
i que auib alt^iis paréncesis, 
des del 1872finsal 1936. 

Malgrat aquesta per io-
dicitat, aquests 64 aiiys es 
poden dividir en diies eca-
pes mole ben diferenciades: 
en t re 1872 i 1902 (1) el 
concurs s'anomenava Ce r -

, tanien Literario (CLG) i era 
organitzat per TAsociación Literaria de Gerona (ALG); i 
cal coni explica Carme Puig en un deis arcicles d'aquesc 
dossier, el mateix 19(12 es van celebrar uns jocs floráis 
organitzats per la revista L'Eitdcrroch que Tany següenc es 
converciren en els Jocs Floráis de Girona. 

La diíeréncía mes palpable entre els dos concursos és 
que el Certamen Literario de Gerona tenia com a llengua 
vehicular el castella, meiitre que els Jocs Floráis ntilitzaven 
exclusivament el cátala. Pero, deixant de bajida aquesta 
circLimstáncia, iacilnient detectable, hi ha moltes altres 
diferencies —i algunes siniiliaids— que convé destacar. 

El Certamen Literario de Qerona 

El 1872 es va fundar TAsociación Litera
ria de G e r o n a . La Literaria , tal c o m es 
coneixia popularment , era una societat 
on s ' ag lu t inaven la ma jo r par t deis 
inteMectuals de la ciutat. El seu objec-
tiu era p romoure la cultura i, d 'entre 
les accions previstes inicialment, les que 
van reeixir amb mes éxit van ser el Cer ta
men i la Rívisia de Gerona, ci"eada el 1875, 

El CLG es va inspirar, com altres concursos 
literaris que van néixer durant aquella época a 

a 
I 3 

Catalunya, en els Jocs Floráis de Barcelona, que es 
celebraven des del 1859. 

El funcionaniein del Ce r t amen Literario de 

Gerona es basava en la niassa social de la Literaria: 
en la seva assemblea anual s'escollien.els membres 

de la junta que havia de dirigir Tassociació ñns a 
Tany següent i t amb é els del j u ra t qualif ícador 
encarregats d 'emetre el veredicte del CLG. A final 
de primavera, es íeía públic a través de la premsa 

els premis que s'oferien; a la cardor es publicava el 
veredicte sense revelar els nonis deis guanyadors, 

que es sabien el dia de l'entrega de premis: sempre era 
el d iumenge mes proper a TI de novembre, dia de 

Tots Sants. 
Aixo feia que la cerimónia es convertís en un deis 

actes mes multitudinaris de les Fires de Sant Narcís, 
patró de Girona, Es tractava d'un acte que sempre segiiia 
el mateL-v protocol: en primer lloc el president del jurat 
llegia un discurs sobre el tema que ell creia convenient, 
cot seguit el secretari del jumt íeia públic el veredicte i 
obria les pliques amb els non^s deis guanpdors . 

Q u a n es tractava de premis de poesía, les c o m p o -
sicions eren recitades per l 'autor o per algima per

sona que ell hagués designat préviament. 

Després de les lectures, el secretari cremava 
la resta de pliques que no s'havien obert i el 

president o el viccpresident de l'ALG dona-
va per finalitzat l'acte amb un bren parla-

ment d'agrai'ment. 

Passats uns quants mesos, es publica
va un petit Uibre on es recollien els pre

mis otercs, les obres guanyadores, els dis
cursos pronunciats durant la cer imónia i 

una acta redactada peí secretari de com s'havia 
desenvolupat el Iliuramenc de premis. A mes, en 

aquests reculls cambé hi apareixen els noms deis 
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1898. Comenga la publicació 
ó'B Autonomista. 

1901. Comenga l'enderroca-
mentde les muralles 
de Girona. Es publica 
la revista Gerunda. 

1902. Comenga la publicació 
de la revista Vida. Apa-
reix el quinzenari 
modernista i'Ender-
roch (només surten 8 
números). Se celebren 
els Jocs Floráis de 
L'Enderroch, en els 
quaIsFrancescMatheu 
ése! presiden! del jurat 
i Josep Carnerguanya 
la Flor Natural. Desa-
pareix L'Enderroch. El 
Autonomista inicia la 
publicació del seu 
Suplemento Literario. 
Se celebra l'últim Cer
tamen Literario. 

1903. Es dissol ¡'Asociación 
Literaria de Gerona. 
Vida dona el primer 
impulsa la creaciódeis 
Jocs Floráis de Girona; 
alhora, organitza un 
concurs literari propi, 
Es constitueix el con-
sistori deis Jocs Floráis 
de Girona. Desapareix 
Vida. Se celebren els 
primers Jocs Floráis de 
Girona, en qué Pruden-
ci Bertrana és el secre
tan de la junta directiva 

i del juratqualificador. 
Obtenen premis, entre 
d'altres, Jaume Bofilí i 
Mates (Flor Natural), 
Josep Camer i Josep M. 
Folch i Torres. 

1904. Prudenci Bertrana i 
Caries Rahola son res
pectiva mentvocals de 
la junta directiva i del 

SWBffl 
ARTS 

T ^ ' . ^ í ' • ' • ^ ^ - •••• 

NUMEHO EXTRAOHOmaai 

P A T R Í A ^ P E M O C R A C I A 

membres de la junta directiva de TALG i d'aquells que havien format el jurac 
del CLG i, d'altm banda, hi consten les Distes de socis de b Literaria, 

Grades a cots aquests elemencs podem resseguir revolució tant del Certamen 
com de l'ALG, no només des d'un .pune de vista literari sino també sociológic. 

Ai.x'í veiem que el 1872 la Literaria va comentar amb 197 socis i que vuit 
anys mes tard, el 1880, havia crescut fins a tenir-ne 370. Aquest augment es va 
produir dtirant la segona meitat de la década deis setanta, quan ja s'havia acabat 
la Tercera Guerra Carlina. 

Després d'haver tocat sostre el 1880, Tassociació va anar perdent socis de 
mica en mica, i durant els últims deu anys del segle XIX es va mantenir de 
manera for^a estable en 280, pero el 1901, tal com revela el darrer reculJ que 
es va publicar, ja només eren 146 socis. 

A partir del 1876, en aqüestes Distes els noms deis membres de TALG apa-
reixen agrupats per poblacions, fet que ens perniet constatar que la Literaria ya 
aconseguir una rápida implantació territorial, circumscrita sobretot a la provin
cia de Girona, pero també a les zones properes com ara Vic o Arenys de Mar i 
ciutats mes allunyades com ara Barcelona, Madrid i, en alguns casos puntuáis, 
ciutats d'América del Sud. 

Aquesta expansió territorial es va retraure en produir-se la davallada de 
membres de la Literaria, de jnanera que practicament només hi quedaren socis 
de la ciutat de Girona i d'algunes localitats properes. 

Consultajit els censos electorals de l'época hem pogut conéixer les profes-
sions d'una gran quantitat d'associats: en total 407. D'aquests, a l'hora de 
declarar la seva ocupació, 60 es van definir com a propietaris, 41 com a 
comerciants, 39 com a advocats, 32 com a metges i 23 com a funcionaris. 

Al comen^ament déiem que l'ALG agrupava bona part de la inteMectuali-
tat gironina. i és que entre els seus socis mes coneguts hi podem trobar, per 
exemple, Fere Alsius, els germans Joaquim i Maria Vayreda, Josep Berga, 
Ramón Masifern, Emili Grahit, Joaquim Botet i Sisó, Artur Vinardell Roig o, 
fins i tot, Pere Aldavert o Ángel Guimera. 

Pe] que la a la presencia íemejiina, és ñ'ancament escassa. Les úniques 
dones que consten en aqüestes Uistes son vídues o filies orfes de socis morts. 

Tots aquests elements ens poden donar una idea de com eren les persones 
vinculades a TAsociación Literaria de Gerona. 

Peí que fa própiament al concurs literari, grácies ais reculls publicats anual-
ment podem analitzar els premis que s'hi oferien i qui els oferia. La mecánica 
era ben simple: una persona o una entitit donava un obsequi al guanyador del 
tema que ells mateixos proposaveii: una poesia, un estudi historie, etc. 

En aquest sendt hem de dir que la presencia institucional va ser constant: 
TAjuntament de Girona, la Diputado Provincial, el Govern Civil i fins i tot la 
mateixa monarquía durant alguns anys concrets va]i oíerir premis al CLG. 

També hi coMaboraven societats privades com Lajove Catalunya, la Socie
dad Económica de Amigos del País o el Casino Gerundense. A mes, hi havia 
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persones amb un destacat pes social que patro-
cinaven preniis a títol individua. Aquest és el 
cas, per exemple, del marqués de Camps o del 
comte de Peralada, a inés de diversos dipiitats, 
senadors i exgovernadors civils. 

Tal com déiem, els patrocinadors demana-
ven treballs concrets, a vegades d'una manera 
exagerada. El 1881, per exemple, s'oferia un 
premi a «una prosa o poesía dedicada a "La 
moralidad en las artes como fuente de belle
za''», i el 1891 algú demanava •>una poesía cas
tellana (endecasílabos o octavas reales) sobre la 
Atenas de Pericles». Aquí hi podeni intuir una 
de les raons per les quals, malgrat que cada 
any s 'oíerien mes premis, cada vegada n 'hi 
havia mes de dese r t s . Per d e m o s t r a r - h o , 
només un exemple: el 1872 es van oterir vuit 
premis i noniés dos van quedar deserts; el 
1892, e]] canvi. el cai'tell estava forniat per 
vint-i-cinc premis, deis quals divuit van restar 
sense adjudicar. 1 és que lii havia casos en que, 
segons p o d e m Uegir a les actes de les c e r i m ó n i c s 
d'entrega, no es prese]Kava ni una sola obra per opear a 
alguns premis. Tot i ai.xó, els que quedaven deserts es 
continuaven oferint en les edicions següents fins que 
algú els guanyava. 

En aquests cartells de premis i'expressió que mes es 
podía llegir, i de la qual mes es mofaven els crítics amb 
el Certamen, era «objeto de arte». Molt sovint aquesta 
era la mísera j-ecompensa a treballs que requerien molt 
d'esfoi"^: biografíes de personatges iMustres, monogra-
fies sobre ermites, poesies que narraven gestes de la 
Catalunya inedieval... etc. 

Entre 1872 i 1901 només dues vegades hi va haver 
premis en metáMic: la pr imera va ser a l 'edició del 
1883, en qué el diputar Gcrard Rodés Moré va oícrir 
500 pessetes a la millor «memoria histórica sobre Tossa 
de Mar», i l'altra a la del 1897, en qué el també diputat 
Mariá Vilallonga va donar 250 pessetes a qui escrivis 
sobre «la forja Í el ferro». Aquesta falta de retribució 
económica ais guanyadors ens deixa en tendre quin 
t ipus de concursan t s es presetUaven al C e r t a m e n : 
aquells que, per la seva condició económica i social, 
podien dedicar el seu temps Iliure a escriure, consultar 
els arxius.. . Guanyar era una qüestió de prestigi, pero 
no feia possible la professionalització dc[s escriptors. 

Aquesta situació va anar canviant progressivament des 
que els jocs Horals van prendre el relien al veil i gastat 
Certamen Literario. 

Els 3oc5 Floráis 

Justamenc al llarg de les edicions deis Jocs 
Florals cada vegada es donaren mes premis en 
metaMic. Les primeres dades que tenim sobre 
aquesta qüestió son de 1908. AquelJ any, deis 
trenta premis que es van oferir, tres eren una 
quantitat de diners. 

A m b el pas del temps la quantitat de pre
mis en metáMic va anar en augment . Així 
ens trobem que el 1911, deis vint- i -un pre
mis que formaven el cartell, do tze tenien 
una recompejisa monetaria; i el 1922, la pro-
porc ió j a era claranient tavorable a aquest 
tipus de premis: es donaven diners en setze 
deis vint-i-tres que s'oferien. 

Analitzant els cartells deis premis també 
podeni observar que la presencia d' insti tu-
ciojis era menor que al Cer tamen. Ais Jocs 
Floráis les úniques que hi participaven gaire-
bé cada any eren ("Ajuntament de la cintat i 

la Diputació provincial. De vegades el bisbe també 
oferia algún premi i, curiosament, la figura del gover-
nador civil, tan present al Cer tamen Literario, només 
apareix ais Jocs el 1932. 

A mes, des de la creació de la Mancomuni ta t de 
Catalunya, aquesta administració coMabora amb els Jocs 
Floráis, de la mateixa manera que ho va fer la Generalitat 
a partir de 1931 a través de la seva Comissaria Delegada. 

Igual que al Certamen, aquí també hi havia perso
nes (diputáis, setiadors, etc.) que a títol pardcular ofe-
rien premis, així com organitzacions culturáis {FOrfeó 
Gironí, Fagrupació Athenea, etc.) i polítiques {el C e n 
tre Catalanista de Girona, la U n i ó Republ icana , la 
Joventut Tradicionalista, etc.). Peí que fa al nombre de 
pre]nis que es donaven cada any, la xifra era similar ais 
dos concursos, pero ais Jocs Floráis n 'hi havia molts 
menys que es declaraven deserts. La causa segurament 
és que no es demanaven tematiques tan especifiques 
com les que véiem al CLG: ais cartells deis Jocs Floráis 
és molt freqüent llegir que el tema era Iliure. 

La continuíl'aí entre els dos concursos 

Els encarregats de la organització del Certamen eren 
els socis de la Literaria. En canvi, els Jocs Floráis tenien el 
que s'anomenava adjunts. N 'h i havia de tres classes dife-
rents: els protectors, els de número i els houoraris. La 
categoría mes freqijent era la de Tadjunt protector. 
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jurat deis Jocs Floráis 
de Girona. Obtenen 
premis o accéssits. 
entre d'altres, Rafael 
Masó, Josep M. Folch i 
Torres i Ramón Vinyes, 

1905. Apareix la revista armo
nía. Joan Maragall i 
Francesc Montsalvatge 
son respectivament 
president i vocal del 
jurat deis Jocs Floráis 
de Girona. Obtenen 
premis, entre d'altres, 
Rafael Masó (Flor 
Natural), Prudenci Ber-
trana, Josep Carnet, 
Miquel de Palol i 
Gabriel Alomar. 

1906. Es deixa de publicar 
Armonía. Raimen Case-
llas i Xavier Montsalvat
ge son respectivament 
president i vocal del 
jurat deis Jocs Floráis 
de Girona. Obtenen 
premis, entre d'altres, 
Miquel de Palol, Josep 
Carner, Rafael Masó i 
Ramón Vinyes. 

1907. Es publica iletres. 
Rafael Masó és secre
tan de la junta directiva 
idel jurat deis Jocs Flo
ráis de Girona; Joa-
quim Ruyraésel presi
dent del jurat; Josep 
Carner i Prudenci Ber-
trana en son vocals. 
Aurora Bertrana és la 
Reina de la Festa. 
Obtenen premis o 
accéssits, entre 
d'altres, Lloreni? Riber 
{Flor Natural), Tous i 
Maroto, Josep M. 
López-Picó, Jaume 
Bofill i Mates, Carme 
Karr, Joaquim Folch I 

NÚMERO CXTRñORDIMAPI 
OE 

^ r 1 

mm^"^ 
PRIMERS 

JOCHS FLORÁIS 
9 MAíG DE 1902 

Les IHsctfs d';idjii]ics es publicaven ni principi de c;ida rectill aniuil, de mane
ra iiiüit sembiant a coni es feia en cls voluins del CLCí. Un deis inconvenients 
amb qné ens ti^obein, pero, és que els seus noms noniés es van publicar fins al 
1918, i per tant la serie no és tan completa com la de socis de TALG. A niés, 
iiiai apareix la localitat de residencia deis adjunts deis Jocs Florals, 

Toe i aixó en podem extreure aJgunes dades prou interessants peí que fa a 
la seva ocupació protessional: podem veiire que deis 139 adjunts localitzats, 23 
es dedicaven al comen;, 14 eren propietaris, 14 advocats, 10 procuradors i 
també 10 eclesiastics. Si ho compareni amb els socis de la Literaria, podem 
veure que, en proporció, havia disminu'ít mole el nombre de propietaris, 
s'Iiavia mantingLit el de comerciants i havia augmentat el d'ecleaiástics. 

Moltes veg-ades s'ha incerpretat que els Jocs Floráis van suposar un trenca-
ment respecte al Certamen Literario, pero la comparació de la Uista de socis de 
LALG amb la d'adjunts deis Jocs Floráis ens fa matisar aquesta afirniació, perqué 
deis 139 adjunts protectors, una cinquantena havien estat socis de la Literaria (2). 
Fins i toe ens trobem amb el cas del Casino Gerundense, que enti'e 18H6 i 1901 
havia estat nicmbre de LALG i que des de 1903 i fins al 1918 el trobem entre els 
noms deis adjunts protectoi's deis Jocs Floráis. Val a dir que en gairebé la totalitat 
d'aquests casos es tractava de persones que vivien a la ciutat de Girona. 

Les dadcs extretes d'aquesta comparació ens fan pensar que el Certamen 
Literario primer i els Jocs Floráis després van ser una plataforma de promoció 
per a la societat gironina; assistir al Iliurament deis premis. ser soci d'aquestes 
organitzacions, fins i tot participar-hi i, potser, amb una mica de sort, guanyar 
algim guardó ei'a mole útil per pertanyer a l'univers de les rclacions socials de 

les terres giixinines. 

Notes 

Xavier Carmaniu Mainadé 
ci lliccndiU í'ir hisicm!. 

(1) TL'IIÍIH noticia que l'úlrim CertatiiLNi es va celebrar el \9[)2, pirró tro se'n va arribar a publicar el recull 
.lililí IL-S oliri's gil a 11 y a Jo res. L'Asociacióii Litcr.iria de Gerona es va dissoldre el 1^03. 

(2) Es difíciJ precisar aquirsta xitra amb L-xacrinicl, perqué hi lia iins quaiiLs socis del Certamen Liifrario i 
adjunts ddsjocs Floráis que només apareixen amb el primer co_í;n(nin. 


