
Un nou equip editorial de tamid

Comitè Editorial

Amb el volum que teniu a les mans encetem una nova etapa de la revista 
tamid, marcada pel canvi de direcció i del Comitè Editorial, format, per pri-
mer cop, íntegrament per dones. Esperem assolir el nivell de qualitat que ens 
ha precedit, com també, en aquests moments tan incerts per al món i per a la 
nostra llengua, reforçar la identitat catalana de la revista, amb un compromís 
ferm amb l’idioma del nostre país. 

En aquestes breus línies, com no podria ser d’altra manera, volem agrair la 
feina feta del que ha estat fins a la data el director de la revista al llarg de més 
d’una dècada, Pere Casanellas i Bassols, que amb competència, rigor i una 
empenta indiscutible, ha aconseguit consolidar tamid en el món de les revis-
tes científiques de periodicitat anual. La direcció de la revista, com també la 
presidència de la Societat Catalana d’Estudis Hebraics, va passar el mes de fe-
brer de 2020 a mans de Jordi Casanovas i Miró, membre del Comitè des de 
l’inici de la publicació, que malauradament va traspassar al cap de poques set-
manes d’haver estat escollit per al càrrec i no va poder emprendre aquesta tas-
ca que tant l’il-lusionava. En el proper volum de la revista retrem un home-
natge a la seva figura. 

Finalment, volem fer esment de la publicació en el present número del tre-
ball guanyador de la tercera convocatòria del Premi Josep Ribera i Florit, de 
judaisme i hebraisme (Premis de l’Institut d’Estudis Catalans, IEC, 2020), 
«“Una qüestió candent”, d’Eliézer Ben-Yehudà, traducció anotada i comenta-
ri», de Roger Ferran i Baños. Ens plau comunicar que si bé fins ara aquesta 
convocatòria anual es limitava a treballs de recerca de joves graduats, a partir 
d’aquest any serà oberta a qualsevol estudi inèdit i no premiat anteriorment, 
sense cap limitació més que l’extensió i la llengua, que, com en els articles de 
tamid, haurà de ser el català.
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