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Canaria), María Nieves Sánchez González de Herrero (Univ. de Salamanca), Ingmar Söhrman
(Univ. de Gotemburgo) y Eva Stoll (Univ. de Munich). El tercer día se celebró la mesa redonda
«La edición electrónica y los corpus documentales: la innovación al servicio de la tradición»,
coordinada por Carmen Isasi (Univ. de Deusto) y en la que participaron Bautista Horcajada Diez-
ma (Univ. Complutense de Madrid), Paul Spence (King’s College London) y Joan Torruella Ca-
sañas (Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats / Univ. Autónoma de Barcelona). Ade-
más, a lo largo del encuentro se leyeron una veintena de comunicaciones en torno a los tres temas
principales que estructuraron el Congreso: la edición de documentos americanos, los documentos
como fuente de la investigación diacrónica y la creación de corpus documentales electrónicos y de
herramientas de explotación.

Ana Segovia Gordillo
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

150 anys dels Jocs Florals de Barcelona. Jornades internacionals (novembre de 2009).
– Els dies 12 i 13 de novembre de 2009 van tenir lloc a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans de
Barcelona unes jornades sobre els Jocs Florals de Barcelona, en el marc de la commemoració del
150è aniversari de la instauració d’aquest certamen. Convocades pel Grup d’Estudi de la Litera-
tura del Vuit-cents de la UB, la Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris de la Universitat de Vic, la
Societat Verdaguer i la Societat Catalana de Llengua i Literatura, i integrades en un programa
patrocinat per diverses institucions, les jornades es proposaven d’estudiar el sentit, el valor i la
dimensió dins la Catalunya contemporània d’una de les seves institucions de més llarg abast.

De fet, i a desgrat de la seva complexa i dilatada història, els Jocs Florals, avui convertits en
un concurs literari d’escassa transcendència, han estat decisius per a la construcció del sistema
lingüísticoliterari català contemporani. I això no obstant, han estat objecte d’un interès limitat per
part de la historiografia literària. El marc de la commemoració, doncs, no podia ser desaprofitat.
Les jornades, que no van ser obertes a la presentació de comunicacions, van convocar una seixan-
tena d’estudiosos i es van estructurar entorn de tretze conferències encarregades pel comitè orga-
nitzador. Atesa la dimensió cronològica dels Jocs, se centraren en l’etapa vuitcentista. S’obriren
amb una conferència d’Andreu Freixes (Barcelona) sobre els orígens del certamen (Les corts
d’amor en la literatura catalana) i es tancaren amb una altra de Ramon Pinyol (UVic) sobre una
de les primeres crisis fortes de la institució (Els Jocs Florals alternatius de 1888). La participació
catalana comptà amb les intervencions dels ponents següents: Margalida Tomàs (Barcelona), Els
Jocs Florals de Barcelona i la literatura mallorquina del segle xix; Pere Gabriel (UAB), Imatges
i lectures republicanes dels Jocs Florals de Barcelona al segle xix; Rafael Roca (UV), Valencians
als Jocs Florals de Barcelona; Rosa Cabré (UB), Els Jocs Florals i la crítica literària del Vuit-
cents; Pilar Vélez (Museu F. Marés), Creació artística i patrimonial a la Barcelona dels Jocs
Florals; Jordi Pablo (Barcelona), Els jocs florals humorístics, de la paròdia a la festa local; Mar-
garida Casacuberta (UdG), Els certàmens floralescos en el procés de construcció de la cultura del
catalanisme: els casos de Girona, d’Olot i de l’Empordà; Josep M. Pujol (URV), L’arca santa de
nostres riques tradicions: l’eclosió de la rondallística a Catalunya (1864-1885); M. Àngels Ver-
daguer (UVic), Jacint Verdaguer i els Jocs Florals de Barcelona: de la plataforma a la mitifica-
ció. La participació forana va estar integrada pels professors Jean-Yves Casanova (U. de Pau), Lei
primiers juec floraus en Provença: modernitat i nostalgia, i Justo Beramendi (U. de Santiago de
Compostel·la), Relaciones entre catalanismo y galleguismo en el siglo xix.

Les jornades assoliren un notable nivell acadèmic i mostraren ben a la clara la importància
dels Jocs Florals de Barcelona, des del seu valor com a plataforma literària imprescindible en el
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segle xix fins a la seva irradiació en el conjunt de les terres de parla catalana. Alhora, van posar
en relleu l’enorme treball de recerca que cal fer encara per tenir un coneixement més ajustat del
fenomen. La publicació de les actes seria un pas notable en aquest sentit.

Ramon Pinyol
Universitat de Vic

L’encant de la llengua. Jornades d’homenatge a Joan Veny. Centre de Cultura «Sa Nos-
tra», Palma (Mallorca) 23 i 24 de novembre de 2009. – Joan Veny i Clar és filòleg, romanista,
dialectòleg, lexicògraf, però sobretot professor universitari o, si em permeteu la llicència jocflora-
lesca, mestre en llengua catalana. I és que al llarg dels anys, en la seva feina a la universitat i a
l’IEC, ha tingut molts alumnes, bona part dels quals se’n reconeixen deixebles. Això s’ha fet evi-
dent en aquestes jornades d’homenatge, organitzades pels seus deixebles mallorquins, en concret
coordinades en l’aspecte acadèmic per Jaume Corbera de la UIB, i en les quals han participat tant
antics alumnes com també col·legues, la majoria amics seus. La participació ha estat considerable
i constant al llarg de les dues jornades, a més de la seixantena d’inscrits oficialment, hi han desfilat
en actes concrets tot de persones que no han volgut perdre aquesta ocasió on es combinava l’ho-
menatge, merescudíssim, al doctor Veny amb la presència de personalitats del món acadèmic.

L’homenatge s’ha estructurat al voltant de sis taules rodones, tres per a cada jornada, dedica-
des a sis aspectes rellevants de la feina i de les devocions de Joan Veny. En la primera, moderada
per Joan Miralles, han glossat la vessant de filòleg els doctors Brauli Montoya, Josep Moran i
Antoni Ferrando, el qual ha enviat unes notes perquè no ha pogut assistir-hi. La segona, dedicada
a l’aspecte lexicogràfic de l’obra venyiana, ha estat moderada per Magdalena Ramon i ha tingut
com a participants tres científics que han estudiat o estudien els aspectes més populars de les no-
menclatures d’animals i plantes, per als quals Joan Veny ha estat una ajuda indispensable; es
tracta de Miquel Duran, Carles Riera i Joan Vallès. La tercera taula rodona, moderada per Jaume
Corbera, ha versat sobre la dialectologia, que és el tema central de l’activitat científica del doctor
Veny; hi han participat Ramon Sistac, Emili Casanova i Maria Àngels Massip, que han glossat la
significació de l’obra de Joan Veny en la recerca dialectològica, els criteris d’incorporació de dia-
lectalismes al diccionari general i la posada al dia dels mètodes de la disciplina.

Aquesta primera jornada ha acabat amb una exposició bibliogràfica de les obres editades de
Joan Veny, entre les quals destaquen l’Atles Lingüístic del Domini Català i el Petit Atles Lingüís-
tic del Domini Català, versió abreujada i comentada del primer.

La segona jornada ha començat amb la taula rodona més internacional ja que ha versat sobre
la tasca de romanista del doctor Veny, reconeixent-li particularment la contribució a l’Atlas Lin-
guistique Roman. Ha estat moderada per Antoni Ignasi Alomar i ha comptat amb la participació
de figures rellevants de la romanística com José Enrique Gargallo, Philip D. Rasico i Hans Goebl.
La segona taula rodona, dedicada a l’aspecte de l’estudi de l’onomàstica, ha resultat animada i
amena gràcies a les intervencions de Cosme Aguiló, Joan Peytaví i Vicenç Rosselló, comptant
amb la moderació de Gabriel Bibiloni. La darrera taula rodona, moderada per Jaume Corbera, sota
l’epígraf de Joan Veny, mestre i amic ha estat la més emotiva de totes. Els participants, Lluís Gi-
meno, que ha intervingut per escrit, ja que no hi ha pogut ser present per raons personals, Maria
Pilar Perea i especialment Gabriel Oliver, han sabut transmetre la gratitud emocionada a Joan
Veny per haver-los encomanat la passió i haver-los orientat en les tasques de l’estudi de la llengua.
Val a dir que la gratitud i l’emoció han estat comunes a tots els participants, però que en aquesta
taula rodona s’han fet més palesos aquests sentiments. Cal subratllar també les intervencions es-
pontànies igualment emotives, de Rosa Colomer, directora del Termcat (Barcelona), i de Michel
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