
En presentar una revista no cal amagar una certa inquietud pel que fa 
al seu futur, I'entusiasme dels primers moments pot ocultar les dificultats 
que darrera d'un esforc inicial apareixen ineludibles. Només el temps com- 
binat amb la constancia podra demostrar si hem reeixit a endegar un instru- 
ment de treball que des de Catalunya ofereixi als estudiosos de temes 
classics un mitja de difusió de llurs recerques i treballs, obert a qualsevol 
de les llengües cultes. 

F AV E NTIA cobrira els diversos aspectes de les ciincies de 1 hntiguitat 
relacionats amb el mon clrissic i especialment els referents a les nostres 
terres; aixo és: ens ocuparem de lhntiguitat classica, la tardoantiguitat, la 
llatinitat medieval. 1 'humanisme i la tradició classica: temes aue seran tractats 
segons una metodologia hist6rico-filoli,gica recolzats direhament damunt 
les fonts tant textuals com epigrafiques, numismatiques o arqueologiques, 
~zmb una atenció especial a les vertents paleografiques i codicol6giques. 

La revista neix al si de la Universitat Autonoma de Barcelona, lligada a 
un grup de persones que han cregut que aquesta tasca era necessaris i que 
omplia un buit en el camp de la investigació a casa nostra. La publicacio 
inicialment ha estat assegurada per 1 'aportació del Departament de Filologia 
Classica de la Facultat de Lletres (Profs. J. Alturo, P. L. Cano, J. Carbonell, 
J. Cors, C. L. Gil, M. Llarena, J. Martínez, M. D. Moreno, M. J. Pena, 
P. Pericay, C. Piedrafita, C. Rico, R. A. Santiago i J. Velazquez) i molt 
especialment per J. Medina, que s 'ha encarregat d 'una bona part de les feines 
preparatories. Cal fer palis també el nostre agraiment al Departament de 
paleografia i Diplomatica, pel fet que s'ha afegit, en la personadel seu direc- 
tor, A. M. Mundo, a la responsabilitat de tirar endavant el projecte. 

L 'intent és de poder publicar un número cada any, lliurat en un o dos 
fascicles amb possibilitat d 'editar volums monografics i annexos. El proposit 
dels editors de la revista és d'establir-hi seccions fixes que responguin a la 
seva tematica i reflecteixin la recerca dels departaments d'origen juntament 
amb les col.laboracions externes. Serri dividida en tres parts: articles, notes 
i recensions, i creiem que pot ésser un element útil d'intercanvi cientíjiic. 

Esperem que els auspicis favorables qll iugura el nom de la revista, ens 
acompanyin com ho han fet amb la ciui . ,ue també el porta: Barcelona. 

M. Mayer 




