
També la segona lletra suscità poques respostes, també reticents. No és possible
—ens deien— de recollir centenars i centenars de fets que es produeixen en el descabde-
llament de les tasques de la romanística! Nogensmenys, si tots reconeixem de no poder
publicar recensions de tots els llibres que apareixen i, malgrat això, les revistes no supri-
meixen aquesta secció, sinó que la planifiquen i la limiten (cfr. supra), amb els esdeveni-
ments que han de constituir la «Crònica» passarà igualment. Ja he dit que les notícies po-
dran ésser reduïdes a unes ratlles de text i, d’altra banda, el Comitè de Redacció podrà
proposar-hi esmenes i modificacions (i desaconsellar-ne la inserció i tot).

Aspirem a convertir la «Crònica» dels ER en una mena d’arxiu modest de coses
que passen dia rere dia en els centres de la romanística de pertot arreu. No totes les co-
ses, sinó una tria discrecional. Que aquest arxiu contingui o no les dades que podran in-
teressar els nostres successors temps a venir, dependrà dels corresponsals, testimonis o
sabedors dels esdeveniments. Serà un degotament d’informacions, grans o petites; però
ja se sap: «de mica en mica s’omple la pica», com diu la saviesa popular en català. A
més, com ja vaig afirmar en la meva primera lletra sobre aquest punt, tothom qui tra-
metrà una informació publicable a la «Crònica» esdevindrà ipso facto corresponsal
dels ER. Aquest és el projecte. Hi insisteixo: el projecte es tornarà realitat, si comptem
amb la col·laboració dels lectors; d’ells esperem que aniran comprenent la responsabi-
litat que contreuen amb els altres romanistes d’avui i de demà, amb vista a la compila-
ció del dit recull d’informacions.

No cal dir que la «Crònica» del present volum no és el que desitgem que sigui en els
volums que el seguiran. Hem recollit textos massa llargs, n’hem admès d’altres que, en
una situació de normalitat, potser no hi figurarien. Hi publiquem aportacions suscitades
del Comitè de Redacció estant o redactades materialment pels seus membres. És cert que
no en manquen d’espontànies, que hem rebut amb goig i inserim amb satisfacció.

Acabo aquesta nota, ja massa llarga. Em proposo de fornir des d’ací cada any in-
formacions referents a la vida dels ER. Seran breus i espero que no inoportunes.

A. M. B. i M.
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Darrerament el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans ha nomenat dos membres nu-
meraris, a proposta de la SF, a la qual resten adscrits. Es tracta del lingüista Ramon Sis-
tac i Vicén, professor de la Universitat de Lleida, expert en els parlars nord-occidentals
(aprovat el 14 de desembre de 1998) i del gramàtic Joan Solà i Cortasa, catedràtic de la
Universitat de Barcelona, especialista en la normativa de la llengua (aprovat el 20 de
desembre de 1999). Amb llur col·laboració queda reforçada i ampliada la tasca de la SF
pel que fa a l’estudi, la recerca i el funcionament de la llengua.

A. M. B. i M.
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