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CRÒNICA

 Insistint en el repàs al passat. Generacions i temes. – Com és sabut, ara fa un any quan Joan 
Veny i jo mateix donàvem compte del canvi que havíem constatat en el decurs dels deu volums de 
la segona època dels ER (del XXII: any 2000 al XXXI: any 2009), reconeixíem que no havia 
sortit malament la transformació, potser lenta, però no insegura, amb què havíem aconseguit de 
fer, dels ER «clàssics», uns ER «més lats i més dilatats»: la revista, sense abandonar, doncs, la seva 
«tradició» de la primera època (1947-1987), havia intentat d’obrir-se (sota la nostra observança, a 
partir de l’any 2000) i així convertir-se en una publicació «nova (i vella) romanística general» 
(naturalment «romànica») i, d’una manera més especial, «catalana») i és així que ho concretàvem 
(confirmant-ho tots dos l’any passat, vol. XXXI-2009, p. 571).
 Ara bé, atès que aleshores, a) d’una banda, també ens valíem de l’ocasió per a recordar als 
lectors les quatre parts (articles, miscel·lània, crònica i necrologies) que caracteritzen avui per 
avui les aportacions dels ER, i que, b) d’altra banda, nosaltres pràcticament no havíem insistit, 
durant els últims temps, en la dita transformació d’autors i de continguts que s’ha anat produïnt 
en la darrera època de la revista, ens ha semblat oportú de dir-ne ara alguna cosa.
 Vegeu, doncs, que procurem de no donar per clos aquest text, sense comentar, com dèiem al 
títol, les noves «generacions» (humanes) i els nous «temes» (en continguts) que han enriquit les 
possibilitats de treball i d’expansió de la nostra revista i l’han posada al dia, sense que això impli-
qui de renunciar al món que hom havia conreat des de la primera època (any 1947) i, amb nosal-
tres, des de la segona (xifrada a l’any 2000).
 Una vegada més, benvinguts, sigueu tots els qui, d’una manera o altra, heu contribuït, con-
tribuïu o contribuireu que els ER facin la tasca amb què foren marcats des de l’inici, reflecteixin 
les modificacions que els han millorats sempre que ha calgut i hi romanguin fidels en els temps 
venidors.
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 Martí de Riquer, vencedor del temps. – El dia 14 de maig de 2009 fou una festa de les que 
no s’obliden, tant per les nobles i venerables parets del Palau Requesens, seu de la Real Acadè-
mia de Bones Lletres de Barcelona, com entre els erudits, barcelonins o forans, que s’hi acosta-
ven per a felicitar el mestre, el company i l’amic. Si recordo abans l’estatge que els estadants, és 
perquè no voldria que cap dels invitats que hi feren cap (sobretot els més joves) deixés de saber 
que l’Acadèmia fou reconstruïda i agençada en el seu moment oportú gràcies a l’acció del profes-
sor Riquer. Tanmateix, torno a l’acte convocat, que tenia l’objectiu de festejar el 95è aniversari del 
mestre, que ell suportà amb l’agudesa i l’exactitud amb què us explica un fet històric complicat. 
Ultra els parlaments adequats, serà de bon recordar els retrats personals que de Martí de Riquer 
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