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Els Estudis Romànics,amb vista a demà. —Els lectors d’ER saben fins a quin punt el
Comitè de Redacció de la revista malda per aconseguir que la «Crònica» esdevingui un veri-
table reflex, tant de les manifestacions de la romanística onsevulla que aquesta sigui conreada
com de les activitats personals dels romanistes que en són autors i responsables. A més, la
«Crònica» vol combinar dues direccions diferents i complementàries: difondre informacions
sobre la llengua i la literatura catalanes fora del domini lingüístic català i recollir-ne de les al-
tres llengües i literatures perquè siguin conegudes dins els confins de la llengua catalana. A un
ritme no tan viu com desitjaríem, anem assolint els objectius, sobretot en sentit centrífug. Tan-
mateix no hi sobrarà una nova crida a col.laboradors i lectors, perquè no deixin de trametre’ns
notícies sobre la vida de la romanística, en textos breus (que no depassin 5.000 caràcters d’ex-
tensió). Consulteu, si us plau, la informació sobre la xarxa de corresponsals dels ER, en el «Su-
port informatiu» del present volum,

Com s’ha fet públic a la coberta i a la portada d’aquest mateix volum, qui ha estat fins avui
el curador dels ER es veurà assistit d’ara endavant, en la seva comesa, per Joan Veny, mem-
bre del Comitè de Redacció des de la represa de la revista i que ara hi acomplirà la funció de
director adjunt. Així, el director, el director adjunt i la secretària vetllaran més directament
per la bona marxa dels ER, els quals, d’altra banda, continuaran essent objecte de l’atenció de
tot el Comitè de Redacció, mitjançant consultes bilaterals o les seves reunions periòdiques.
[A. M. B. i M.].

Acte inaugural del curs 2002-2003 a l’IEC (Barcelona).—El dijous 26 de setembre de
2002 se celebrà a la Sala Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans la sessió inaugural del
curs 2002-2003. L’acte s’inicià amb uns mots del President, Sr. Josep Laporte, que seguida-
ment passà la paraula al Sr. Salvador Alegret, secretari de l’IEC, per a la presentació de la
memòria del curs anterior. Una síntesi de la memòria, preparada per l’anterior equip de govern
i editada luxosament en color, havia estat distribuïda als assistents. El Sr. Alegret resumí di-
verses dades que donen prova de la vitalitat de les activitats pròpies de l’IEC.

El Sr. Enric Guinot, membre de la Secció Històrico-Arqueològica, pronuncià la lliçó inau-
gural Sobre prenoms i cognoms. L’antroponímia medieval eina d’anàlisi històrica. En la seva
lliçó, el Sr. Guinot feu un seguiment de l’evolució històrica de l’antroponímia catalana d’èpo-
ca medieval i explicà les principals categories en què es pot dividir l’estoc de cognoms catalans
baixmedievals assenyalant també la importància percentual de cada categoria. L’anàlisi del Sr.
Guinot es basa en l’important corpus de dades, sobretot valencianes i de la Catalunya Nova, que
ha reunit. A la sortida de l’acte es distribuïren còpies de l’opuscle on s’edita aquest discurs.



Seguidament es procedí al lliurament de medalles als membres de l’IEC que han passat
enguany a la categoria d’emèrits, Srs. Vicenç Rosselló i Verger, Gabriel Ferraté i Pascual,
Bartomeu Barceló i Pons i Joan Veny i Clar.

El president de l’IEC, Sr. Josep Laporte, féu el seu primer discurs inaugural després de la
presa de possessió com a president, on assenyalà que la defensa i la promoció de la llengua
continuen essent una de les tasques principals que ha de fer l’IEC per la societat catalana i en-
coratjà les seccions a col.laborar entre elles en un treball transversal. Com a institució dedica-
da a la recerca, l’IEC hauria de crear estats d’opinió i orientar els poders públics en les qües-
tions d’actualitat que afecten la nostra societat.

El Sr. Manuel Royes, president de la Diputació de Barcelona, clogué la part acadèmica de
l’acte amb unes paraules on destacà la relació històrica de la Diputació amb l’Institut a partir
de la seva fundació per l’aleshores president de la Diputació, Enric Prat de la Riba.

L’acte es clogué amb la intervenció de l’Escolania del Col.legi dels Sagrats Cors de Bar-
celona que interpretà, sumant-se als actes de l’any Verdaguer, diverses peces amb lletra de Ja-
cint Verdaguer i musicades per diversos autors. El musicòleg Francesc Bonastre presentà les
peces i remarcà la relació que algunes d’elles tenen amb l’IEC. [M. R. B. i R.]

Nous membres de l’IEC (2002).—En el decurs de l’any 2002, les Seccions Filològica i
Històrico-Arqueològica han proposat set membres numeraris nous, que foren acceptats opor-
tunament pel ple de l’IEC. Tres, pertanyents a la Secció Filològica. Són els següents: Gemma
Rigau (Barcelona), especialista en lingüística i gramàtica; Brauli Montoya (Alacant), socio-
lingüista i dialectòleg, i Francesc Vallverdú (Barcelona), sociolingüista i poeta. Els quatre res-
tants, proposats per la Secció Històrico-Arqueològica, són: Eva Serra (Barcelona), historiado-
ra de l’edat moderna; Romà Escalas i Llimona (Barcelona), musicòleg; Joaquim Garriga i
Riera (Barcelona), historiador de l’art, i Santiago Riera i Tuébols (Barcelona), historiador de
la ciència i de la tècnica. [A. M. B. i M.]

Jornades de la Secció Filològica de l’IEC a les Illes Balears. Any Francesc de B. Moll
(4 i 5 d’octubre de 2002). —La Secció Filològica de l’IEC, en el marc de les visites que efec-
tua periòdicament als diversos territoris de parla catalana, es va desplaçar a Palma amb l’ob-
jectiu nuclear de participar en la presentació de la inauguració de l’Any Francesc de B. Moll.

Les Jornades van presentar un doble perfil. D’una banda, el to marcadament institucional
de la visita va permetre un contacte molt cordial amb les actuals autoritats insulars (president
del Govern de les Illes Balears, presidenta del Consell de Mallorca, conseller d’Educació i
Cultura del Govern de les Illes Balears, consellera de Cultura del Consell de Mallorca, el bat-
lle de Palma i el director general de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears). De
l’altra, l’activitat acadèmica va prendre forma de set ponències (Isidor Marí, Josefina Salord,
Aina Moll, Josep Antoni Grimalt, Joan Miralles, Enric Ribes i Brauli Montoya). També cal-
dria destacar, la presentació feta pel Sr. Cosme Aguiló de l’Atles lingüístic del domini català,
dirigit pel Dr. Joan Veny i la Dra. Lídia Pons. Finalment, qui signa aquestes ratlles, va pre-
sentar l’activitat del Grup Català de Sociolingüística als investigadors de les Illes.

La visita turística intitulada Gaudí a la seu de Mallorcava ser el complement idoni d’un
parell de dies molt intensos. [M. A. P. C.]
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