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Consistorio de Juegos Florales catalanes.
Con sumo gusto reproducimos el cartel del Certamen que el próximo año 1916
celebra la entidad catalana, que sirvió de base al fundarse la institución vasca, de que
es órgano esta Revista.

CONSISTORI

DELS

JOCHS FLORALS

DE

BARCELONA

CONVOCATORIA PER ALS DE L’ANY 1916
LVIII DE LLUR RESTAURACIÓ

Als poetes y prosadors de Catalunya y de tots los territoris hont
la nostra llengua es parlada ó coneguda, los VII Mantenedors dels
Jochs Florals de Barcelona, salut.
Per complir la honrosa comanda que l’honorable Cós d’Adjunts
nos feu lo día 31 d’Octubre d‘aquest any, vos convidam a pendre part
en los Jochs Florals de 1916, los quals, segons los Estatuts y bones
costums establertes, se regirán per lo següent
CARTELL
Lo primer diumenge de Maig, que s’escau al día 7, se celebrará la
poética festa, en la qual serán adjudicats a les millors poesies que hi
tirin los Premis ordinaris (que ofereix cad’any l’Excelentíssim Ajuntament de Barcelona, protector y ja de temps aymador de la Gaya
Ciencia), ó sien la Englantina, la Viola y la Flor Natural, corresponent als tres mots que formen lo lema de la Institució.
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La Englantina d’or. s’adjudicará a la mellor poesía d‘esperit patriótic
ó sobre fets histórichs ó tradicionals, usatges ó costums de la nostra
Terra.
La Viola d’or y d’argent, a la mellor poesía religiosa ó moral.
La Flor Natural, premi anomenat d’honor y cortesía, s’adjudicará
a la mellor poesía sobre tema que’s dexa al bon gust y franch arbitre
dels autors. Segons la bella costum d’antion establerta, lo qui obtinga
aquest premi deurá ferné present a la dama de sa elecció, la qual, proclamada Reyna de la Festa, entregará los altres premis als qui’n sien
guanyadors.
PREMIS EXTRAORDINARIS
Una Copa Artística, a la mellor cumposició en prosa, de carácter
literari.
D’acort ab los Estatuts dels Jochs Florals, los Mantenedors otorgarán ademés tots los premis que sien menester per recompensar degudament les composicions del concurs que’n sien merexedores, com
també’ls Accéssits y Mencions honorífiques que judiquin ben merescuts.
Totes les composicions han d’esser rigorosament inédites y escrites
en catalá d’aquest Principat, de les Illes Balears, de Valencia, del Rosselló ó de la Sardenya.
Tots les traballs, ab letra clara y llegidora, s’han de remetre a la
Baxada de Cervantes, núm. 7, pral., 2.ª, abans del migdia del 15 de
Marçvinent, juntament ab un plech clos que continga’l nom de l’autor
y duga damunt escrits lo títol y lema de la composició.
Per l’entrega dels premis ne será valit altre nom que’l que’s trobi
en el plech clos a que fa referencia’l paragraf anterior, a l’obrirlo en
l’acte de la festa.
Los premis que no sien retirats abans del día 15 d’Octubre de l’any
vinent s’entendrá que són renunciats per llurs guanyadors.
Lo Consistori’s reserva per un any la esclusiva propietat de les
obres premiades, entenentse que la publicació total ó parcial de qualsevulla d’elles abans de la celebració de la festa implica la renuncia al
premi y als honors consegüents.
De conformitat ab el torn establert l’any 1909, será otorgat aquesta
vegada a l’autor del mellor llibre de poesía escrit en llengua catalana y
publicat dintre dels sis anys darrers, ó sía del primer de Baner de 1910
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al 13 de Desembre d’enguany. La concessió d’aquest premi podrá solicitarla l’autor a qualsevol particular ó corporació, enviant, per l’examen, a l’Administració del Consistori (adresse dessusdita), dos exemplars al menys del libre, abans del migdía del 15 de Janer de 1916.
Dita Administració lliurará rebut de les obres presentades.
Que’l Senyor vos done inspiracio per cantar ab esperit catalá la
Patria, la Fé y l’Amor, y a nosaltres discreció en judicar y acert ea
premiar als més dignes
Fou dictad lo present Cartell en la Ciutat de Barcelona, als 9 de
Novembre de 1915, per los VII Mantenedors.
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ESTEBE CASAPONCE, PBRE.—FÉLIX ESCALAS, Secretari.

