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Entre centenaris. — Com ja ho prevèiem al volum anterior (ER, XXVIII (2006), p. 535),
la Crònica d’enguany (2007) respira centenaris: cent anys del Primer Congrés Internacional de
la Llengua Catalana (1906) (que ja fou convenientment evocat en dos articles als ER, XXVIII
(2006), p. 249-279) i cent anys de l’Institut d’Estudis Catalans (2007) (que justifiquen el pri-
mer article del volum present, dedicat als romanistes estrangers). Són dos centenaris que, com
veiem, s’escauen en dos anys diferents, però consecutius. Més, encara: atès que, ultra la im-
mediatesa que enllaça el Congrés de la Llengua i la creació de l’Institut, també hi ha una cer-
ta relació de causa a efecte entre ambdues realitats, el mateix Institut enguany ha volgut invo-
lucrar la memòria del Congrés de 1906 dins la seva gran commemoració centenària. Així, la
sessió inaugural de les festes dels cent anys de l’Institut (l’acta de fundació del qual no fou for-
malment signada fins el 18 de juny de 1907) tingué lloc el 16 d’octubre de 2006, just abans
que comencés el cicle de conferències sobre l’altre centenari, el del Congrés.

Tanmateix, com és lògic, les dues celebracions centenàries de què parlem no havien de
pertorbar el ritme habitual de la nostra revista. Podem afirmar que el present volum no fa sinó
arrenglerar-se amb els que el precedeixen, de manera que avui afegim una nova anella a la ca-
dena, una anella que, si té la seva singularitat, com cada nou volum, referma la fesomia co-
muna a la revista. Potser la novetat més vistosa hi és el primer article, el qual, amb motiu del
seu centenari, presenta la contribució de l’Institut a la lingüística i a la literatura catalanes du-
rant el seu primer segle de vida, que oferim als romanistes estrangers que s’interessin per la
matèria. Des d’un altre angle, la reforma de què ha estat objecte la revista Lluc (a Mallorca)
ens ha suggerit que, afegint-hi els seus relatius paral.lels Serra d’Or (Montserrat) i Saó (Valèn-
cia), podíem evocar l’obra de tres revistes que han obeït a objectius i trajectòries no pas indi-
ferents entre elles. Pel que fa a l’«Any Coromines» (2005-2006), ens atenim a allò que n’hem
dit abans, en aquest mateix volum, p. 237-245. [A. M. B. i M.]

Nous membres de l’IEC (2006). — En el decurs de l’any 2006, l’IEC ha elegit nous
membres corresponents, tots ells de la Secció Filològica. Són els següents: Artur Quintana i
Font (la Codonyera, Matarranya), Michel Contini (Càller, Sardenya), Jordi Joaquim Costa i
Costa (Perpinyà), Rafael Caria (l’Alguer), Alan Yates (Sheffield, Regne Unit), Joan F. López
Casasnovas (Ciutadella), Lídia Rabassa i Areny (Andorra), Josep Quer i Villanueva («Llengua
de signes catalana», Barcelona), Cosme Aguiló i Adrover (Santanyí) i Enric Ribes i Marí
(Eivissa). Totes les propostes han estat ratificades pel Ple de l’Institut. [A. M. B. i M.]

Sessió de la Secció Històrico-Arqueològica de l’IEC a Perpinyà. — El 20 d’octubre de
2004 la SHA de l’IEC celebrà una sessió pública a Perpinyà. El senyor Joan Becat va rebre els
membres assistents a la delegació que l’IEC té a Perpinyà i després de visitar-la es van pre-



sentar sis comunicacions científiques davant el públic congregat a la Casa de la Generalitat a
Perpinyà gràcies a l’hospitalitat del seu delegat, el Dr. Enric Pujol, que és coautor de la Histò-
ria de l’Institut d’Estudis Catalans.

Les comunicacions tenien en comú l’objectiu d’informar de la marxa dels programes de
la Secció relacionats amb la Catalunya Nord i també presentar estudis preparats expressament
per a l’ocasió.

La Dra. Eulàlia Duran presentà un informe complet sobre l’estat del Corpus Textual de la Ca-
talunya del Nord, que és un inventari d’impresos rossellonesos del segle XVI al XIX. Properament
la informació recollida s’anirà publicant al web de l’IEC. També es referí a un altre programa, el
Repertori de Manuscrits Catalans (1474-1620), que inventaria els manuscrits existents a les biblio-
teques barcelonines (4 volums, un de doble, publicats). Posteriorment (2006) ha aparegut el pri-
mer volum de la nova sèrie (1620-1714) sobre els manuscrits de la Biblioteca de Catalunya.

El Dr. Xavier Barral parlà de les relacions de Puig i Cadafalch amb la Catalunya Nord,
arran d’un treball derivat de la recopilació de textos esparsos d’aquest historiador de l’art i ar-
queòleg, que ha publicat recentment a l’Institut. L’arqueologia monumental romànica de la
Catalunya Nord estudiada per Puig i Cadafalch fou el nucli d’aquesta comunicació.

El Dr. Anscari Manuel Mundó informà de la documentació de la Catalunya del Nord an-
terior a l’any 1000 i del corresponent volum de la Catalunya Carolíngia en preparació amb la
documentació dels comtats de Rosselló, Conflent, Vallespir i Fenollet. La informatització de
tota la documentació aplegada pel senyor Pere Ponsich que lliurà entre 1998 i 1999 als senyors
Anscari Manuel Mundó i Antoni Pladevall, és la base del diplomatari inicialment format per
502 documents, als quals se n’han afegit 148 més gràcies al treball del senyor Ramon Ordeig.
El resultat final és un diplomatari amb 650 documents d’interès notable. L’informe del Dr.
Mundó, a més d’indicar les diverses procedències dels textos, anuncià que s’està elaborant
l’estudi introductori per a la propera edició d’aquest volum.

La Dra. Eva Serra parlà de la representació de la Catalunya del Nord a les institucions polí-
tiques catalanes els segles XVI i XVII, abans de l’annexió amb França. Recordà els càrrecs de la Di-
putació del General ocupats per personalitats procedents de les vegueries de la Catalunya Nord,
tot recordant l’anacronisme de denominar comtats aquests territoris quan ja no ho eren. Una re-
lació provisional de persones insaculades completa aquesta anàlisi de la base electoral per braços.

El Pare Josep Massot i Muntaner parlà dels erudits rossellonesos relacionats amb l’Insti-
tut d’Estudis Catalans amb una semblança completa dels membres corresponents i numeraris
d’aquesta procedència des de la fundació de l’Institut fins a l’actualitat, emprant sobretot do-
cumentació de l’arxiu de l’IEC.

Finalment el Dr. Francesc Fontbona oferí unes notes sobre les relacions artístiques Cata-
lunya del Nord-Catalunya del Sud en el segles XIX i XX. Tot i que les relacions han estat menys
intenses del que haurien pogut ser per causa de la frontera, els contactes no s’han limitat als
exilis i han estat rellevants, com ara les influències d’Arístides Maillol i l’Escola de Ceret.

La participació d’un públic prou nombrós d’estudiosos i el ressò obtingut en els mitjans
de comunicació van justificar la celebració d’aquesta sessió en el seu moment. La Secció
Històrico-Arqueològica de l’IEC va publicar els textos d’aquestes comunicacions en un opus-
cle de 56 planes, que dóna testimoni de la voluntat de l’Institut d’abastar en la seva tasca la
cultura de la globalitat dels països de parla catalana. [A. Ba.]

II Jornada Filològica organitzada per l’Associació d’Amics del Professor Antoni M.
Badia i Margarit (octubre de 2005). — Organitzada per l’Associació d’Amics del Professor
Antoni M. Badia i Margarit, la Sala Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans va acollir
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