
 

 

 

Literatura i societat: entitats i publicacions a l’entorn dels 

Jocs Florals (1859-1977) 

 

Dissabte 18 de juny 

Arxiu Comarcal de la Selva 

(Santa Coloma de Farners)  
 

 

Programa 

 

9.30 — Recepció dels participants i benvinguda 

 

10.00 — Mn. Condò, els Jocs Florals i l’Aran 

• Claudi Aventín-Boya: «Setmana aranesa (1925). Primer concurs literari 

documentat, i primer homenatge a Mn. Condò Sambeat» 

• Antoni Peremartí Fort: «Mn. Condò Sambeat en la seva participació en els Jocs 

Florals de Barcelona i Lleida» 

 

10.45 — Jocs Forals, entitats i societats 

• Joan Cornudella: «Panoràmica dels Jocs Florals en terres lleidatanes (1912-

1953)» 

• Andrea Pereira Rueda: «Els Jocs Florals de Manresa (1881-1936): un certamen 

literari al servei del progrés cultural i econòmic de la ciutat» 

• Jaume Vellvehí: «Jocs florals a Mataró durant la Mancomunitat: entitats i 

persones (1918-1921)» 

 

11.45 — Pausa cafè 

 

12.15 — Els Jocs Florals a Tortosa i al País Valencià 

• Òscar Pérez Silvestre: «Bases per a una cartografia dels certàmens literaris 

valencians (1859-1936)» 

• Ramón Santonja Alarcón: «Els Jocs Florals a les terres del sud» 

• Emigdi Subirats: «Els Jocs Florals de Tortosa» 

 

13.15 —Dinar lliure 



 

 

16.00 — Dos certàmens i els seus contextos 

• Lluís Obiols: «Els Jocs Florals de la Seu d’Urgell de 1917: una aproximació a un 

certamen poc conegut» 

• Josep M. Toffoli i Carbonell: «Els Jocs Florals humorístics de Tiana (1901)» 

 

16.45 — Els Jocs Florals de Barcelona: plataforma i representació 

•  Clàudia Bussé: «Les dones als Jocs Florals de Barcelona (1859-1909)» 

•  Míriam Ruiz-Ruano: «Ausiàs March, una moda als Jocs Florals vuitcentistes?» 

 

17.30 — Ponència de clausura 

 • Margarida Casacuberta i Anna Perera Roura: «La cartografia digital dels 

certàmens literaris en llengua catalana: una eina d’estudi oberta a la societat» 

 

 

 

 

 

 

Amb el suport de:  

 

FCT-2020-16451: «Literatura y sociedad: archivos, entidades, publicaciones» 

PID2019-108296GB-I00: «Literatura i corrents territorials (III): la contribució de la literatura i 

dels seus espais de socialització als processos de construcció de les identitats (segles XIX-XX)

  

 

Hi col·labora: 

    

 


