EDITORIAL

La ..Revista de l'Alguer>o fa cinc anys
Ara fa quau-e anys, el dcsembre de 1990, apareixia el primer número de la "Revista
de l'A1guer". La verirat és que, al lJarg de la historia i encara avui, ben poques vegades
els productes cul!urJls caralans aconsegucixen un cert resso al si de la comunitat sardocaralana. Per aixo mai no ens va sorprendre que la cre-Jció d'una empresa cultural com
aquesra, que des de l'A1guer es p(Ojecta cap als Pa'isos Catalans i la comunirat cientítk,,¡
internacional, fos qualifícada de quimerica. Era ben faéil vaticinar-ne la mort immediara
per un excés d'utopia. Pero ja han passat quatre anys i han aparegut cinc números de la
revista. En quasi 1200 pagines s'han publicat 70 ',Inicies d'autors algueresos, sards, italians, caralans, europeus o americans que han tracrat d'arquelogia, biologia, diclactica,
dret, etnologia, ftlologia, filosofía, her:tldica, historia, historia de l'al1, lingüística, literaturJ, prehistoria, sociolingüística, teatre i toponímia. I a Olés, la "Revisra de l'Alguer" fa
arribar anualment el nom de la ciurat a Olés d'un parelJ de centenars de biblioteques
d'Europa i d'America (del "lord, Central i del Sud),
Aquesra és, dones, una fíra insolira per al petit món cultural alguen':,s, L'anuari, potser per aquesra raó, no sempre ha navegat en a'igues quietes i porser per aixo aquest navegJr s'ha fet Olés intrigant i si volem divenit. Tanmateix la revista, amb la seva desracada
tripulació, ha arribat a la feli\; meta del primer lustre amb totes les ganes de doblar aquest
resultat que fa honor als algueresos i a la resra de la comunirat deis Pa'i..~os Caralans,
Per aLxo, ara que ens disposem a prosseguir la UL~ca tot preparant els propers nÚmeros, voldriem agrair un cop més la col'laboració de tOb aquells que J'han fera i la [an possible, des del Comite cientific al Secrerariat de redacció, als editors, impressors, grafistes i
compaginadors. Un agra'iment del tO! especial volem adrecar als represenrants de totes
les institucions que han perOles aquest prestigió.~ resultat, com ara el Prof. A1beno A:z.zena, CorL~ller de Cultura de la Regió Autónoma de Sardenya, el Prof. Lorenzo Idda, President del Banc de Sardenya, el Sr. Joaquim Arenas, Cap del Servei d'Ensenyament del
Carala de la Generalilflt de Catalunya, els Srs. Miquel Reniu i Caries Duane, respectivamen! Director General i Cap del Servei d'Assessorament Lingüístic de la Direcciú General
de Política Lingüística de la Genenralitat de Calfllur~ya, el Sr. Jesús Huguet, Director General de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat Valencia/UI i als
Síndics del Municipi de l'AlgueJ; Srs. Cosme Sasso i Josep Giorico, fíns al volum IV.

Grácies. I per molL~ anys

El Director

