
CRÒNICA

Un balanç poc corrent. – Abans de redactar-la, un títol em temptava per a encapçalar la
nota present, la qual, d’una manera o altra, sol fer-se eco d’algun esdeveniment que hagi as-
senyalat la vida de les lletres de l’any anterior (en aquest cas, el 2007), que habitualment re-
cullen els Estudis Romànics. El títol possible feia així: «Després dels centenaris» (títol que en-
llaçava amb el del volum anterior, que deia: «Entre centenaris»). No hauria estat inescaient.
Amb tot, atès que sempre és preferible de mirar endavant, la nota present ens invita a fer-nos,
nosaltres mateixos, «un balanç poc corrent»: treure unes conclusions que ens ajudin, com a
persones i com a membres d’un col.lectiu, a tirar endavant amb més consciència d’allò que fem
i amb més responsabilitat de per què ho fem. Ens ha costat d’estar atents als actes organitzats
i en bona hora celebrats, amb motiu dels centenaris. Fins a un cert punt, ara ens sentim allibe-
rats d’un tràngol ensems atractiu i angoixós, i hem retrobat la pau de cada dia. Allò que ens
convé ara és haver après a fons la lliçó de tants predecessors nostres que, en el decurs dels cent
anys transcorreguts, ens han assenyalat els camins que ells fressaren, de manera que, tot adap-
tant-nos a les noves situacions, sapiguem mantenir-nos en el tarannà de l’útil segle viscut per
l’Institut. I espereu, que un dia vindrà l’allau de les publicacions que seran el fruit visible del
centenari! De moment, us convido a fer-ne la primera prova: obriu i llegiu el present volum
XXX dels ER i examineu si s’hi coneix (o en què es coneix) el pas del centenari.

Antoni M. BADIA I MARGARIT

Director d’Estudis Romànics

Nous membres de l’IEC (2007). – En el decurs de l’any 2007, l’IEC ha elegit nous mem-
bres numeraris de la Secció Històrico-Arqueològica. Són els següents: Gaspar Feliu i Mont-
fort (història de l’alta edat mitjana), Josep Maria Salrach i Marés (història de l’alta edat mitja-
na), Joan Sanmartí i Grego (protohistòria) i Antoni Simon i Tarrés (història de la
historiografia). Totes les propostes han estat ratificades pel Ple de l’Institut.

Nota del Comitè de Redacció

Cloenda de l’Any Joan Coromines (14 de maig de 2007). – Des dels Estudis Romànics
hom ha procurat d’estar al corrent de les activitats dutes a terme en recordança i en homenat-
ge al nostre insigne lingüista. Ho hem procurat, àdhuc a sabuda que no ho aconseguiríem del
tot, ni de bon tros. Per què? Per dues raons. La primera, perquè la mateixa Comissió de l’Any
ja s’havia estimat més de suscitar actes en medis intel.lectuals, culturals i patriòtics que no pas
d’assegurar que en verificaria totes les realitzacions. El país hi respongué generosament i la
llavor fructificarà en indrets i en ocasions que no han estat fàcils de comprovar per la nostra
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