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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.

Antoni M. Badia i Margarit
Joan Veny

Direcció d’Estudis Romànics

 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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feren els representants de l’Acadèmia de Bones Lletres i de la Institució de les Lletres Catalanes, 
als quals correspongué, potser ja una mica fatigat, l’homenatjat Martí de Riquer.

Antoni M. Badia i Margarit
Institut d’Estudis Catalans

 VII Col·loqui Internacional Verdaguer. «La construcció contemporània del sistema lin-
güisticoliterari català». Barcelona, Vic, Folgueroles, 6-8 de novembre de 2008. – A l’Institut 
d’Estudis Catalans es va donar el tret de sortida del VII Col·loqui Internacional Verdaguer, orga-
nitzat per la Societat Verdaguer, la Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris de la Universitat de Vic, 
amb el suport de la Institució de les Lletres Catalanes, el Departament d’Innovació, Universitats i 
Empresa (Generalitat de Catalunya - ARCS 2008), el Projecte d’Investigació FFI2008-04830 fi-
nançat pel Ministerio de Educación y Ciencia, el Grup singular de recerca 2005 SGR 00109 de la 
Universitat de Vic i amb la col·laboració Fundació Caixa Manlleu, la Societat Catalana de Llengua 
i Literatura, l’Ajuntament de Vic, l’Ajuntament de Folgueroles i la Fundació Jacint Verdaguer de 
Folgueroles.
 Aquesta edició fou dedicada a la construcció contemporània del sistema linguisticoliterari 
català. El col·loqui se celebrà durant tres dies en tres escenaris diferents: el primer dia, d’inaugu-
ració, va ser a l’IEC, el segon dia a la Universitat de Vic i el tercer dia, de cloenda, a la Sala de 
plens de l’Ajuntament de Folgueroles.
 «Verdaguer» s’ha convertit en una marca, perquè el congrés s’obre a estudiar com dins el 
moviment de la Renaixença del segle xix es creen unes plataformes necessàries per a tot sistema 
lingüisticoliterari i com els catalans varen organitzar unes estructures conceptuals, socials i eco-
nòmiques que, modificades al llarg de cent anys, han permès que la llengua i la literatura catalanes 
mantinguessin el propi sistema fins avui. El col·loqui proposava, a més, com a tema prioritari 
l’estudi del paper que varen tenir figures destacades com Jacint Verdaguer, Àngel Guimerà, Narcís 
Oller i Josep Yxart en els primers anys de la construcció del sistema, tot tenint en compte la seva 
recepció nacional i internacional.
 Així es posà en relleu en el parlament inaugural de Joaquim Molas i en la conferència de Jo-
sep M. Domingo, «Renaixença: el mot i la idea», i igualment en la de clausura a càrrec de Pere 
Gabriel, «Els herois del poble. Literatura de voluntat popular i militància política democràtica al 
segle xix a Catalunya».
 Pel que fa a les ponències encarregades, Jordi Ginebra (URV) presentà «La construcció de la 
llengua literària contemporània: ¿què devem al segle xix?»; Joan-Lluís Marfany (Universitat de 
Liverpool), «Catalanismo no es provincialismo: nacionalisme espanyol, catalanitat i Renaixen-
ça»; Albert Rossich (UdG), «Els escriptors vuitcentistes vistos pels historiadors de la literatura»; 
Eugenio Burgio (Università Ca’Foscari de Venècia), «Dalla norma letteraria all’uso collettivo: 
vicende dell’italiano tra il 1861 e il xxi secolo»; Rosa Cabré, «Qüestions de crítica de poesia en 
l’època del realismo»; Laureà Bonet (UB), «Narcís Oller i José M. de Pereda en diàleg: un text 
compartit»; i Ramon Pinyol Torrents (UVic), «El teatre catòlic català contemporani: els orígens 
(1897-1908)».
 El VII Col·loqui comptà, a més, amb dues taules rodones: la primera, «L’espectacle teatral 
del xix. Espais i organització» –en què intervingueren Joan Mas i Vives, Josep M. Sala-Valldaura, 
Pep Vila i Biel Sansano, i com a moderador Miquel M. Gibert–, va fer un report sobre l’estat de la 
qüestió i les recerques del que enunciava el títol: els espais i l’organització de l’espectacle teatral al 
segle xix en tots els territoris de parla catalana; la segona, «La literatura del xix popularitzada al xx» 
–amb Joan Castells, Miquel Desclot, Teresa Iribarren i com a moderador Jaume Ayats–, va exami-
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