
CRÒNICA

Novetats a la revista.—Els ER prossegueixen la seva singlada. Esperem que, pel que fa
a possibles contradiccions entre el programa anunciat i la seva realització en uns volums con-
crets, hom no els farà retrets importants. En tot cas, si ens n’arriba algun, tot seguit serà pres
en consideració pel Comitè de Redacció. Per la nostra banda, volem cridar l’atenció als lectors
i als col.laboradors de la revista sobre un parell d’innovacions que han estat introduïdes en
aquest volum XXIV (2002), amb la intenció que n’esdevinguin característiques permanents.
La primera, d’estructura: entre els “Articles” i les “Recensions”, d’ara endavant figurarà una
secció intitulada “Miscel.lània”, en la qual apareixeran articles breus, comentaris, rectifica-
cions o addenda a articles anteriors, suggeriments i textos semblants, de caràcter científic i no
informatiu (les informacions figuraran, com fins ara, a la “Crònica”, si doncs no són massa ex-
tenses). De més a més, les “Recensions” seran seguides d’un apartat de “Llibres rebuts”. Tam-
bé la “Crònica” i les “Necrologies” passen a ésser tipogràficament dues seccions indepen-
dents. Els canvis en la presentació externa de la revista són completats amb la xarxa de
“Corresponsals” dels ER. Del volum XXII (2000) ençà, hem posat de manifest que ens preo-
cupa molt la “Crònica” i ens hem esforçat per recollir notícies concernents a la romanística i
els romanistes. D’ara endavant, els volums dels ER faran pública la llista de corresponsals es-
tables, en les condicions que descrivim en el lloc corresponent (cfr. p. 464, 465).

Una altra innovació, que ja no és d’estructura, sinó de continguts. El present volum s’obre
amb l’article “Indoeuropeïtzació al Paleolític? Algunes reflexions sobre la ‘teoria della conti-
nuità’ de Mario Alinei”, que signa Ignasi Adiego. Aquest, interessat per l’influx de les noves
teories indoeuropeistes damunt la dialectologia romànica, que Mario Alinei havia desenvolu-
pat en el volum anterior (ER, XXIII (2001), p. 7-47), cuità a oferir-nos un treball en el qual
matisa diversos aspectes de l’article d’Alinei, de la posició del qual dissenteix en nombroses
ocasions. L’hem acceptat i el publiquem amb gust, perquè així als ER s’obre la porta a la polè-
mica científica. Solem dir que de la discussió ve la llum. Fem vots perquè, amb aquesta altra
dimensió, la revista aconsegueixi uns nous objectius que esperem de veure sempre enfocats
amb esperit de col.laboració i en forma cortesa. [A. M. B. i M.]

Acte inaugural del curs 2001-2002 a l’IEC (Barcelona) (19 de setembre de 2001).
—La sessió inaugural del curs 2001-2002 a l’Institut d’Estudis Catalans se celebrà amb un
acte a la sala Prat de la Riba, presidit pel Sr. Manuel Castellet, president de l’Institut d’Estu-
dis Catalans, i amb l’assistència de l’Honorable Sr. Andreu Mas-Colell, conseller d’Universi-
tats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya. El Secretari de l’Ins-
titut, Sr. Carles Miralles, llegí la Memòria del curs 2000-2001.


