
Salutacions dels editors

Ens plau presentar-vos el sisè volum de Ianua. Revista Philologica Romanica

que enguany està dividit en dues parts. En la primera recollim les actes de les
dues jornades que va organitzar Romania Minor l’any 2004, la primera a Graus
(Aragó) i la segona a Asuni (Sardenya). La segona part són articles de recerca i
ressenyes en la línia habitual de la revista.

Ianua es publica des de fa set anys i cada vegada és més coneguda i reco-
neguda. Precisament és en aquest darrer aspecte en què estem esmerçant més
esforços, car pretenem que Ianua esdevingui un referent entre les revistes de
lingüística, filologia i literatura romàniques d’accés lliure a Internet. Per aquest
motiu, el present número s’ha fet amb una edició més acurada que segueix els
estàndards internacionals per a revistes científiques.

L’any 2006 ha estat un any molt especial per a Romania Minor, i no només
per la consolidació de Ianua, sinó perquè els projectes presentats durant les
jornades, les actes de les quals publiquem en aquest volum, ja són una realitat.
El curs de llengua sarda per via telemàtica «Totu sas paràulas» és un èxit i cada
any augmenta el nombre d’alumnes. A més, gràcies a aquesta experiència, en
l’actualitat membres de Romania Minor treballen per encàrrec de la Societât
Filologjiche Furlane «G.I. Ascoli» en un curs de furlà per Internet que forma
part de la política lingüística de la Regió Autònoma Friül-Venècia Júlia.

Finalment, volem aprofitar aquestes línies per mostrar el nostre més sincer
agraïment a les institucions que van fer possible que les II i III Jornades Ibèrico-

Italianes de Llengües Romàniques Minoritàries fossin una realitat; així també als
ponents, als assistents i als membres dels respectius consells científics, sense els
quals res hauria estat possible. També és el moment de felicitar els amfitrions que
van acollir les dues jornades —la Sociedat Lingüistica Aragonesa i Su Disterru
respectivament— perquè llurs activitats i iniciatives es consoliden any rere any.

Ianua. Revista Philologica Romanica
Vol. 6 (2006): 1–1

c© Romania Minor

1
ISSN 1616-413X

http://www.romaniaminor.net/ianua/


