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part de lleó se la van endur les anàlisis de caire historicopolític: una aproximació a la «funció
Maquiavel» a l’Espanya del Segle d’Or presentada per Juan Manuel Forte, la vigència del model
a la cort de Nàpols sota el duc Luis Francisco de La Cerda (Silvio Suppa) i a la «Nueva España»
(Federico Vázquez), o, més concretament, les seves traces en el pensament polític de Furió Ceriol
(Antonio Hermosa). Mereix una nota a part l’aplicació d’unes paraules clau maquiavel·lianes en la
jurisprudència espanyola amb què Eloy García va donar un escorç sobre les contradiccions del
dret postmodern. En aquest bloc historicopolític, s’hi van afegir unes ponències, els temes de les
quals sortien de l’àmbit ibèric i de les possessions espanyoles stricto sensu, com ara la de Martin
Van Gelderen, que va analitzar la realitat republicana holandesa del segle xvii, i la de Jacob Soll,
que va evidenciar la línia maquiavel·liana a partir de la qual l’Oráculo manual y arte de prudencia
de Baltasar Gracián s’obriria un camí dins la vida de les corts franceses. Tanmateix, el contingut
expressat per la segona part del títol del Congrés va ser recollit per Julio Pardos que organitzà un
recorregut temàtic de qüestions hispàniques dins els escrits de Machiavelli.

El debat interpretatiu es va focalitzar en una visió més contemporània, aportada per Josep
Ramoneda, que va proposar una lectura filosòfica del Príncep, i amb la dutxa freda que el magis-
trat Roberto Scarpinato va donar, com a cloenda, sobre l’actual situació política italiana.

Al voltant de les dues jornades s’han anant desenvolupant altres manifestacions paral·leles,
entre les quals cal ressaltar l’Exposició «Niccolò Machiavelli a la Biblioteca de Catalunya» coor-
dinada per Montserrat Casas i, a la seu de l’Istituto Italiano di Cultura, la presentació de les reedi-
cions castellanes de La Mandrágora i les Historias florentinas, i també la projecció de la pel·lícula
La Mandragola d’Alberto Lattuada.

La publicació de les actes del Congrés, que ocuparan un volum monogràfic de la revista Qua-
derns d’Italià, servirà com a impuls per a la futura preparació del cinquè centenari de la redacció
del Príncep (1513).

Francesco Ardolino
Universitat de Barcelona

Congreso Internacional «Tradición e innovación: nuevas perspectivas para la edición y
el estudio de documentos antiguos» (Madrid, Centro de Ciencias Humanas y Sociales del
CSIC, 11-13 de noviembre de 2009). – La Red Internacional CHARTA (Corpus Hispánico y
Americano en la Red: Textos Antiguos), integrada por quince grupos de investigación nacionales
y extranjeros, junto con el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas (CSIC), organizó este Congreso Internacional. El encuentro, coordinado
por Mª Jesús Torrens Álvarez (CSIC) y Pedro Sánchez-Prieto Borja (Univ. de Alcalá), pretendía
reunir a aquellos investigadores interesados en la recuperación del patrimonio documental de
España y América, en su edición con criterios homogéneos, en la creación de grandes corpus
electrónicos y en la aplicación de nuevas perspectivas y métodos de análisis para el estudio de los
documentos. El primer día, tras la ponencia inaugural de Pedro Sánchez-Prieto Borja, «La red
CHARTA: nuevas perspectivas en la edición y estudio de documentos hispánicos», José Luis
Ramírez Luengo (Univ. de Jaén) coordinó una mesa redonda sobre los problemas, los métodos y
otros aspectos específicos de la edición de documentos americanos; en ella participaron Esther
Hernández (CSIC), Enrique Obediente (Univ. de Los Andes) y Juan Sánchez Méndez (Univ. de
Neuchâtel). El segundo día, Pilar Díez de Revenga Torres (Univ. de Murcia) pronunció la ponen-
cia «La tradición textual en la Edad Media: una muestra del siglo xiii» y Miguel Ángel Puche
(Univ. de Murcia) moderó una mesa redonda en torno a «Los documentos y la historia de la len-
gua española», en la que intervinieron Rosa González Monllor (Univ. de Las Palmas de Gran
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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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