
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.



El discurs inaugural va anar a càrrec de Jaume Cabré i Fabré, membre de la Secció Fi-
lològica, Llegia però no movia els llavis (notes sobre la lectura). El discurs, que, pulcrament
imprès, va ser repartit entre els assistents acabat l’acte, està constituït per unes riques refle-
xions sobre la lectura literària (i també sobre l’escriptura), que s’articulen en una sèrie de No-
tessagaces i ensems erudites: entre altres, Al principi era el verb, Tipus de lectors, La lectura
i l’escriptura, Llegia però no movia els llavis, La traducció.

Durant l’acte es lliuraren les medalles de l’IEC als membres emèrits Srs. Joaquim Mo-
las i Albert Jané i diplomes de reconeixement a les persones que han contribuït a fer possi-
ble la preservació del jaciment de Puig Castellar. La soprano Mireia Casas, acompanyada
del pianista Miquel Cabero, va interpretar, en diversos moments, cançons basades en poe-
sies de Tomàs Garcés, amb motiu del centenari del naixement d’aquest autor. Clogueren
l’acte els parlaments del president de l’IEC i del Conseller d’Universitats de la Generalitat.
[J. B. i P.]

Nous membres de l’IEC (2001).—El mes de desembre de 2001 la Secció Històrico-Ar-
queològica s’enriquí amb el nomenament de tres membres numeraris: Carme Gràcia i Beney-
to (Montcada de l’Horta), especialista en història de l’art, sobretot pel que fa a la pintura va-
lenciana, i en museística; Enric Guinot Rodríguez (València), medievalista consagrat a la
història social i a l’antroponímia del “llibre del Repartiment”, i Tomàs Montagut i Estragués
(Barcelona), historiador de les institucions, d’una manera especial a través de la incidència
que tingué el “ius commune”, i dels juristes catalans. [A. M. B. i M.]

Jornades de la Secció Filològica de l’IEC a Girona (25 i 26 de maig de 2001).—La
ciutat dels quatre rius prengué el relleu en la cadena de jornades anuals que s’havien anat ce-
lebrant fins a la de l’Alguer (en el passat 2000). Ara la SF prenia contacte amb una terra de ca-
talanitat provada i amb una universitat puixant. Com sempre, els actes acadèmics mesclaven
membres de l’IEC, universitaris gironins i responsables de la vida cultural de Girona i comar-
ques adjacents. Les activitats previstes foren precedides d’una visita al centre històric de la
ciutat, que ens ocupà tot el matí del dia 25. La sessió de la tarda, desenvolupada a la facultat
de Lletres, i presidida pel rector de la universitat, Josep M. Nadal, comptà amb les contribu-
cions següents. Albert Rossich dissertà sobre “L’apòstrof en la història de l’ortografia catala-
na”; Salvador Oliva, sobre “Les preposicions a, amb i en”; Teresa Planagumà exposà “Un
exemple de revisió toponímica comarcal: la Garrotxa”; Josep Moran recordà “Els primers do-
cuments en llengua catalana”, i Germà Colón presentà “Dos models de lèxic català enfront del
castellà”. Les ponències foren comentades en un animat col.loqui. L’endemà, dia 6, efectuada
una visita al diari El Punt, de meritòria trajectòria, al migdia se celebrà la segona sessió acadè-
mica. Aquesta constà de les intervencions següents. Mariàngela Vilallonga es demanà “què se
n’ha fet de la feminitat dels arbres”; Modest Prats parlà de la “Consciència de la diacronia”;
Antoni Puigverd, d’una “llengua sense ombres i altres limitacions”; Josep Gifreu, exposà “Po-
lítiques i tendències de la traducció audiovisual a Europa”, i Jaume Cabré féu unes “Conside-
racions sobre el conte”. També aquesta sessió fou coronada amb un col.loqui no menys animat
que el de la vigília. Els participants foren obsequiats per l’Ajuntament de Girona amb un di-
nar, al qual concorregué l’alcalde Joaquim Nadal. La visita a Girona s’afegeix dignament a la
cadena d’actes semblants que l’han precedida. [A. M. B. i M.]
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