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El procés de recuperació del nostre patrimoni lingüístic i cultural
passa per l'assoliment de fites cada vegada més ambicioses i és una
tasca prou important com perquè tots plegats - particulars, entitats i
institucions - ens hi sentim plenament implicats. No és pas un procés
fàcil ni d'imminent conclusió. Ben al contrari. Com ens ensenya la ve
lla dita, el camí és llarg i, per això, cal fer-lo amb cura i amb passes segures.
Í:s evident que aquesta revista que ara veu la llum per primera vegada serà una fita important d'aquest camí. Estic convençut que l'esperit que l'anima i les il.lusions dels que l'han posada en marxa la convertiran en una eina bàsica, un punt de referència indefugible perquè
tant els algueresos com els qui, de fora estant, estimem l'Alguer conegucm més a fons les arrels i el batec cultural de la ciutat.
La riquesa que significa el fet que l'Alguer sigui un punt de trobada privilegiat d'una àmplia gamma de cultures mediterrànies és un argumcnt que ve a reforçar la meva convicció de l'èxit i, sobretot, dc la
utilitat de la revista .
No hem d'amagar, però, que, de vegades, en la brega de cada dia,
topem amb el risc de perdre els lligams amb les altres terres de parla
catalana . En aquest sentit em sembla que aquesta revista ajudarà
també a estrényer aquests contactes i a intensificar les nostres relacions. Unes relacions que ara es materialitzen d'una forma concreta en
l'àmbit cultural però que caldria estendre a altres manifestacions com,
per exemple, l'economia o el turisme.
Per acabar vull fer-vos arribar el meu estímul perquè tots els algueresos trobi n acolliment en les planes de la revista ja que res no enriqucix tant un mitjà d'expressió com el fet de saber fer-se útil a la
col.lectivitat, de servir d'element de confluència d'opinions i teories diverses .
Llarga vida i molts èxits, doncs, a aquesta flamant i esperançadora
Revista de l'Alguer.
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