EDITORIAL
Teniu en les vostres mans un nou número de La Rella, que des de fa
uns anys vol ser l’Anuari de l’Institut d’Estudis Comarcals del Baix
Vinalopó, una publicació i una entitat amb voluntat de promoure la
investigació i la reflexió sobre el Baix Vinalopó. A partir d’aquesta
premisa i en la línia dels estudis locals, publicació i Institut es proposen
de posar en contacte totes i tots els investigadors i estudiosos dels diversos àmbits de la comarca, amb la finalitat de facilitar l’intercanvi de
coneixements, per a saber què fan uns i què fan els altres, i per a donar a
conéixer les recerques de tots. En definitiva, la intenció és d’aprofundir
en les relacions entre els il·licitans, els santapolers i els crevillentins, al
capdavall, entre els valencians i les valencianes, amb l’objectiu de
conéixer millor el que hem estat, el que som i el que volem ser. Tant o
més que el nostre passat o el nostre present, ens interessa el nostre futur,
ja siga econòmic, cultural, ecològic, lingüístic o social.
El trànsit entre La Rella inicial i l’anuari actual, s’ha allargat a través
de quatre números, del 9 al 12, els responsables dels quals foren Esther
Montesinos, Jesús Castaño, Mila Espinosa, Joan Maria Perujo i Pere
Vives als quals, des d’aquest nou editorial, volem reconéixer i agrair
l’esforç i el treball realitzat. Ells han fet possible la continuïtat i la reflexió
sobre la mateixa revista.
Enguany, La Rella, per tal d’ajustar-se una mica més a aquest caràcter
d’anuari, ha canviat una mica la seua estructura a fi de dotar-se d’un
tarannà —creiem— més rigorós, més variat i atractiu per al lector
hipotètic. Aquests canvis, comencen per la incorporació d’un Consell
assessor format per investigadors de reconegut prestigi en els seus camps
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d’especialització, que ens ajudaran a vigilar la qualitat i el rigor de què
volem dotar la publicació en aquesta nova etapa.
Quant als continguts, la revista, tot i ser la mateixa, amplia la secció
de recerca a fi de donar-hi cabuda a col·laboracions que si bé no són
d’estricta recerca, són d’alta divulgació. De fet això ja s’esdevenia amb
els números anteriors i ara, només, hi hem volgut ajustar la secció al seu
contingut real: “Textos de recerca i divulgació”, que, com en aquest número, hi podran incloure dossiers sobre temes específics, a vegades
relacionats amb les activitats organitzades pel mateix IECBV. En aquest
número en trobareu un dedicat al Centenari de l’eclipsi total de sol de
1900, que ha estat el tema central de les nostres activitats al llarg
d’enguany.
Entre els canvis més significatius cal destacar la creació de la secció
“Materials per a l’ensenyament” que naix amb voluntat d’oferir en cada
número documents, experiències o altres materials, adreçats a
l’ensenyament i que proposaran als professors i les professores de
qualsevol disciplina una reflexió en clau comarcal. Materials, en definitiva, per facilitar l’arrelament del treball docent al context del Baix
Vinalopó.
També s’hi ha creat una secció específica per a un tipus de papers
que no són realment articles, que no són realment recensions, que tenen
un origen i una extensió molt diversos, però que ofereixen una lectura
interessant.
I finalment, hi ha l’apartat de ressenyes tradicional que, en la mesura
de les nostres possibilitats, donarà compte de totes les publicacions que
es donen a la nostra comarca i que tinguen un interés positiu.
Definitivament desapareix la secció de textos de creació, que va sorgir
per omplir un buit en un moment en què les publicacions literàries en català
eren migrades, però, afortunadament, hui dia, ja presenten una normalitat, o
quasi, i els escriptors hi poden donar a conéixer els seus textos.
Tot això no obstant, cal remarcar que La Rella incorpora per primera
vegada unes normes de presentació d’originals que esperem que aporten
una major coherència i claredat a les seues planes.
Finalment, cal no oblidar que La Rella, com l’IECBV, té vocació de
ser punt de trobada de gent diferent que té unes inquietuds coincidents
(lectors, investigadors, curiosos, artistes, universitaris, docents, etc.), que
ens sentim valencians i valencianes, que creiem en la reflexió i en el
debat com a base d’una cultura pròpia capaç de contribuir a fer un món,
que no sabem si serà millor, però sí diferent, i que sobretot, des de la
nostra comarca, ens sentim còmplices i compromesos en la construcció
de la nostra cultura i del nostre país, amb un esperit rigorós en l’estudi i
amb un esperit crític amb el món que ens envolta.
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