
CRÒNICA

Entre centenaris. — Com ja ho prevèiem al volum anterior (ER, XXVIII (2006), p. 535),
la Crònica d’enguany (2007) respira centenaris: cent anys del Primer Congrés Internacional de
la Llengua Catalana (1906) (que ja fou convenientment evocat en dos articles als ER, XXVIII
(2006), p. 249-279) i cent anys de l’Institut d’Estudis Catalans (2007) (que justifiquen el pri-
mer article del volum present, dedicat als romanistes estrangers). Són dos centenaris que, com
veiem, s’escauen en dos anys diferents, però consecutius. Més, encara: atès que, ultra la im-
mediatesa que enllaça el Congrés de la Llengua i la creació de l’Institut, també hi ha una cer-
ta relació de causa a efecte entre ambdues realitats, el mateix Institut enguany ha volgut invo-
lucrar la memòria del Congrés de 1906 dins la seva gran commemoració centenària. Així, la
sessió inaugural de les festes dels cent anys de l’Institut (l’acta de fundació del qual no fou for-
malment signada fins el 18 de juny de 1907) tingué lloc el 16 d’octubre de 2006, just abans
que comencés el cicle de conferències sobre l’altre centenari, el del Congrés.

Tanmateix, com és lògic, les dues celebracions centenàries de què parlem no havien de
pertorbar el ritme habitual de la nostra revista. Podem afirmar que el present volum no fa sinó
arrenglerar-se amb els que el precedeixen, de manera que avui afegim una nova anella a la ca-
dena, una anella que, si té la seva singularitat, com cada nou volum, referma la fesomia co-
muna a la revista. Potser la novetat més vistosa hi és el primer article, el qual, amb motiu del
seu centenari, presenta la contribució de l’Institut a la lingüística i a la literatura catalanes du-
rant el seu primer segle de vida, que oferim als romanistes estrangers que s’interessin per la
matèria. Des d’un altre angle, la reforma de què ha estat objecte la revista Lluc (a Mallorca)
ens ha suggerit que, afegint-hi els seus relatius paral.lels Serra d’Or (Montserrat) i Saó (Valèn-
cia), podíem evocar l’obra de tres revistes que han obeït a objectius i trajectòries no pas indi-
ferents entre elles. Pel que fa a l’«Any Coromines» (2005-2006), ens atenim a allò que n’hem
dit abans, en aquest mateix volum, p. 237-245. [A. M. B. i M.]

Nous membres de l’IEC (2006). — En el decurs de l’any 2006, l’IEC ha elegit nous
membres corresponents, tots ells de la Secció Filològica. Són els següents: Artur Quintana i
Font (la Codonyera, Matarranya), Michel Contini (Càller, Sardenya), Jordi Joaquim Costa i
Costa (Perpinyà), Rafael Caria (l’Alguer), Alan Yates (Sheffield, Regne Unit), Joan F. López
Casasnovas (Ciutadella), Lídia Rabassa i Areny (Andorra), Josep Quer i Villanueva («Llengua
de signes catalana», Barcelona), Cosme Aguiló i Adrover (Santanyí) i Enric Ribes i Marí
(Eivissa). Totes les propostes han estat ratificades pel Ple de l’Institut. [A. M. B. i M.]

Sessió de la Secció Històrico-Arqueològica de l’IEC a Perpinyà. — El 20 d’octubre de
2004 la SHA de l’IEC celebrà una sessió pública a Perpinyà. El senyor Joan Becat va rebre els
membres assistents a la delegació que l’IEC té a Perpinyà i després de visitar-la es van pre-


