
CRÒNICA

Els Estudis Romànics,amb vista a demà. —Els lectors d’ER saben fins a quin punt el
Comitè de Redacció de la revista malda per aconseguir que la «Crònica» esdevingui un veri-
table reflex, tant de les manifestacions de la romanística onsevulla que aquesta sigui conreada
com de les activitats personals dels romanistes que en són autors i responsables. A més, la
«Crònica» vol combinar dues direccions diferents i complementàries: difondre informacions
sobre la llengua i la literatura catalanes fora del domini lingüístic català i recollir-ne de les al-
tres llengües i literatures perquè siguin conegudes dins els confins de la llengua catalana. A un
ritme no tan viu com desitjaríem, anem assolint els objectius, sobretot en sentit centrífug. Tan-
mateix no hi sobrarà una nova crida a col.laboradors i lectors, perquè no deixin de trametre’ns
notícies sobre la vida de la romanística, en textos breus (que no depassin 5.000 caràcters d’ex-
tensió). Consulteu, si us plau, la informació sobre la xarxa de corresponsals dels ER, en el «Su-
port informatiu» del present volum,

Com s’ha fet públic a la coberta i a la portada d’aquest mateix volum, qui ha estat fins avui
el curador dels ER es veurà assistit d’ara endavant, en la seva comesa, per Joan Veny, mem-
bre del Comitè de Redacció des de la represa de la revista i que ara hi acomplirà la funció de
director adjunt. Així, el director, el director adjunt i la secretària vetllaran més directament
per la bona marxa dels ER, els quals, d’altra banda, continuaran essent objecte de l’atenció de
tot el Comitè de Redacció, mitjançant consultes bilaterals o les seves reunions periòdiques.
[A. M. B. i M.].

Acte inaugural del curs 2002-2003 a l’IEC (Barcelona).—El dijous 26 de setembre de
2002 se celebrà a la Sala Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans la sessió inaugural del
curs 2002-2003. L’acte s’inicià amb uns mots del President, Sr. Josep Laporte, que seguida-
ment passà la paraula al Sr. Salvador Alegret, secretari de l’IEC, per a la presentació de la
memòria del curs anterior. Una síntesi de la memòria, preparada per l’anterior equip de govern
i editada luxosament en color, havia estat distribuïda als assistents. El Sr. Alegret resumí di-
verses dades que donen prova de la vitalitat de les activitats pròpies de l’IEC.

El Sr. Enric Guinot, membre de la Secció Històrico-Arqueològica, pronuncià la lliçó inau-
gural Sobre prenoms i cognoms. L’antroponímia medieval eina d’anàlisi històrica. En la seva
lliçó, el Sr. Guinot feu un seguiment de l’evolució històrica de l’antroponímia catalana d’èpo-
ca medieval i explicà les principals categories en què es pot dividir l’estoc de cognoms catalans
baixmedievals assenyalant també la importància percentual de cada categoria. L’anàlisi del Sr.
Guinot es basa en l’important corpus de dades, sobretot valencianes i de la Catalunya Nova, que
ha reunit. A la sortida de l’acte es distribuïren còpies de l’opuscle on s’edita aquest discurs.


