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Editorial

Manuscrits arriba al número 33 enmig d’un procés de renovació interna, però 
fidel a la voluntat d’esdevenir una publicació de referència en el panorama histo-
riogràfic modernista universitari català i espanyol, com ho ha estat durant els 
últims trenta anys.

D’antuvi, els nous directors volem agrair la dedicació i el treball perseverant 
durant catorze anys del professor Javier Antón Pelayo com a director i de la pro-
fessora Montserrat Jiménez Sureda com a secretària de redacció. De fet, el núme-
ro que avui presentem és encara, en la seva major part, resultat de la seva tasca 
directiva. Ells han hagut de pilotar l’adaptació de Manuscrits a un context que ha 
canviat de manera accelerada durant els primers anys del segle xxi.

En efecte, el món de les revistes científiques no és, actualment, ni de bon tros, 
el que hi havia l’any 1985, quan es va fundar la nostra publicació. La modernitza-
ció de la universitat espanyola i els progressos de la nostra historiografia per 
assolir els estàndards europeus de qualitat n’han modificat l’orientació. I la 
implantació durant els darrers anys de criteris d’avaluació de la recerca i de les 
publicacions ha creat un marc de referència molt diferent.

Per això aquest és el primer número de la revista exclusivament en format 
electrònic. L’agilització de la difusió dels continguts de la revista per la via elec-
trònica i els costos econòmics que representa l’edició tradicional ens porten a 
adoptar aquesta decisió. Així mateix, el propòsit de la nova direcció és variar la 
periodicitat de la nostra revista, que passarà d’un a dos números anuals a partir de 
l’any 2017. Considerem que amb la nova edició electrònica podrem respondre 
millor a la necessitat de donar sortida a un nombre cada vegada major d’estudis 
innovadors que no tenen, avui dia, vies de publicació suficients. 

En conclusió, la direcció de Manuscrits, d’acord amb el conjunt de la Unitat 
d’Història Moderna del Departament d’Història Moderna i Contemporània de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, manifesta un cop més la voluntat de ser una 
plataforma de primer nivell per continuar publicant estudis rigorosos i d’alta qualitat.

Les nostres pàgines estan obertes a tots els investigadors i investigadores 
sobre Història Moderna de qualsevol procedència que vulguin participar-hi.

José Luis Betrán, Ignasi Fernández Terricabras i Òscar Jané
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