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Ampliació de perspectives.— Els Estudis Romànics, atents a les inquietuds de la recer-
ca científica, obren una nova finestra, que acollirà la discussió sobre temes que hagin estat
acollits a les seves pàgines. L’anomenem Palæstra. L’article «Indoeuropeïtzació al paleolític?
Algunes reflexions sobre la teoria della continuità de Mario Alinei», per Ignasi-Xavier Adie-
go (ER, XXIV , 2002, p. 7-29) suscità dos nous articles, un del mateix Mario Alinei i l’altre de
Xaverio Ballester, els quals mostren llurs discrepàncies amb la posició adoptada per Adiego.
Els publiquem en aquest volum. Ens ha semblat escaient d’admetre’ls a les nostres pàgines,
convençuts com estem (i perdó per recórrer a una frase tòpica) que de la discussió ve la llum.
Així aquesta finestra s’obrirà sempre que al Comitè de Redacció li sembli oportú d’acceptar
col.laboracions d’aquesta mena, mentre s’hi observin formes correctes d’expressió. En princi-
pi, només serà possible de correspondre-hi amb una dúplica de l’autor que haurà donat peu a
la rèplica. No anirem més enllà, perquè les polèmiques que s’allarguen fatiguen els lectors, i
els arguments s’hi repeteixen. [A. M. B. i M.]

Nous membres de l’IEC (2003).— En el decurs de l’any 2003, la Secció Històrico-Ar-
queològica ha incrementat la seva composició amb tres membres numeraris nous, que foren
acceptats al seu moment pel ple de l’IEC. Són els següents: Tomàs Martínez i Romero (Histò-
ria de la Literatura de l’Edat Mitjana); Manuel Jorba i Jorba (Història de la Literatura del se-
gle XIX ) i Jordi Castellanos i Vila (Història de la Literatura del segle XX). [A. M. B. i M.]

Jornades de la Secció Filològica de l’IEC a Vic (17 i 18 d’octubre de 2003).— Els dies
17 i 18 d’octubre de 2003 la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans es desplaçà a la
ciutat de Vic per tal de realitzar la seua sessió de treball anual fora de la seu barcelonina de
l’Institut. Amb aquestes sessions la SF pretén interactuar amb els diversos territoris que con-
formen el domini lingüístic català, tot presentant a grans trets els treballs propis i, alhora, in-
formant-se de la vitalitat de la llengua i de la producció cultural del territori que visita.

La Universitat de Vic actuà d’amfitriona de la SF. Els actes de caire acadèmic tingueren
lloc a l’edifici del Rectorat i consistiren en una sèrie d’intervencions relacionades amb la in-
tegració lingüística de l’emigració i amb l’ensenyament del català a no-catalanoparlants, te-
mes en l’estudi dels quals la Universitat de Vic ha excel.lit. Hi participaren Francesc Vall-
verdú (Secció Filològica de l’IEC) amb Els immigrants dels anys seixanta i la qüestió de la
llengua; Dolors Solà (Consorci per a la Normalització Lingüística d’Osona): Parlem una es-
tona; Assumpta Grabolosa (Consorci per a la Normalització Lingüística d’Osona): L’apre-
nentatge de català en el col.lectiu de les dones amazigues. L’experiència de Manlleu; Lluïsa
Gràcia (Universitat de Girona): La diversitat lingüística a Catalunya i l’ensenyament del ca-
talà; Isidor Marí (Secció Filològica de l’IEC): Educació i ciutadania intercultural: el paper


