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CRÒNICA

passen dia rere dia en els centres de la romanística de tots els països, que obrim, en aquest
mateix volum (cfr. infra), la llista de corresponsals que han fornit informacions als vols. XXII
i XXIII.
Abans d’acabar aquesta nota, em plau de posar en coneixement del lector que hem introduït algunes modificacions en la presentació tipogràfica de la revista, en part suggerides de
fora estant, i totes per fer-ne més fàcil la lectura i per aprofitar l’espai en benefici del seu contingut científic. Són les següents: 1) el tipus de lletra de les recensions, que era realment molt
petit, ha adquirit uns caràcters que en fan la lectura més còmoda; 2) les instruccions per als
col·laboradors, que al vol. XXII (2000) apareixien en tres llengües, a partir d’ara seran publicades només en francès (bé que les versions catalana i castellana seran difoses on convindrà i
restaran al servei de les persones interessades), i 3) els títols de les notes que constitueixen la
«Crònica», que aniran en negreta, precediran el text sense interrupció i les inicials de l’autor
el seguiran sense deixar-hi cap espai. [A. M. B. i M.]
Acte inaugural del curs 1999-2000 a l’IEC (Barcelona). —Fidels a un hàbit multisecular i universal, les corporacions acadèmiques solen coincidir, al moment d’iniciar un nou curs,
en uns continguts que no dissimulen un cert paral·lelisme. Aquesta estructura reiterada potser
ens aconsellaria d’estalviar als lectors l’esforç de llegir la nota present o n’hi hauria prou de
presentar-la amb un text extremament lacònic. Tanmateix, no vacil·lo a afirmar que el començ
de les activitats de l’IEC del curs 1999-2000 fou marcat per una circumstància que en farà una
fita memorable. Recordem que avui l’Institut centra la inauguració del nou any acadèmic entorn de tres components: la memòria del curs anterior pel secretari general, el discurs científic
d’un membre numerari (designat per rotació) i una al·locució ensems recapituladora i programàtica pel president de la institució. Darrerament, i sobretot a partir de la renovació de
l’Institut (1989), els seus dirigents han tingut un especial interès a incorporar alts representants
de la Generalitat de Catalunya a la sessió d’inauguració de curs. El seu mateix president Jordi
Pujol l’ha presidida manta vegada. En una altra ocasió hi compartiren la mesa autoritats qualificades del Principat d’Andorra. Etcètera.
El 20 de setembre de 1999 se celebrà el solemne acte inaugural del curs acadèmic 19992000 a l’IEC. El presidí Francesc Antich, acabat d’elegir, unes setmanes abans, president de
les Illes Balears. L’acompanyaven, ultra el president de l’IEC (Manuel Castellet), els consellers de Cultura de la Generalitat de Catalunya (Joan M. Pujals) i d’Ensenyament i Cultura de
les Illes (Damià Pons). També la presidenta del Consell Insular d’Eivissa i Formentera, el rector de la Univ. de les Illes Balears i altres autoritats i personalitats.
Per a l’IEC era important de palesar que és indistint que qualsevol de les seves activitats
sigui presidida per una autoritat o altra de les qui governen les autonomies que tenen el català
com a llengua pròpia. Per la seva banda, el president balear ratificava, amb la seva presència,
la unitat de la llengua. En el seu discurs (publicat al diari Avui del dia 26) afirmà que a l’IEC
ell se sentia com un de la casa i es considerava hereu de tots els qui han lluitat per la normalització de la llengua comuna. Precisà, encara, que el Govern de les Illes Balears reconeix plenament l’autoritat normativa de l’IEC, que hi és vehiculada, d’acord amb l’Estatut d’Autonomia, a través de la Univ. de les Illes Balears.
L’atzar féu que el discurs científic hagués estat encarregat (prop d’un any abans) al membre de l’IEC i avui professor universitari a Barcelona Lluís Garcia i Sevilla, mallorquí de naixença, el qual casualment havia escollit un tema d’identitat lingüística, que no cal dir que afectava tots els presents, que fossin peninsulars o illencs. [A. M. B. i M.]

