
MANUSCRITS. REVISTA D’HISTÒRIA MODERNA ha arribat al número 25, una fita que con-
vida a fer un recordatori sobre els orígens i un petit balanç del nostre recorregut.

L’any 1985, dins un període prolífic en naixements de revistes científiques a
les universitats espanyoles, va sortir el primer número de MANUSCRITS. La iniciativa
va partir d’un grup d’estudiants i joves llicenciats en història de la Universitat
Autònoma de Barcelona i va tenir el suport i la supervisió dels professors de l’Àrea
d’Història Moderna que hi havia aleshores en aquesta universitat. El plantejament
inicial, però, participà més de la iconoclàstia dels idealistes que no pas de la consuetud
dels professionals. En primer lloc, la revista tenia l’objectiu d’atenuar l’extraordi-
nari buit historiogràfic que patia la recerca històrica dels segles XVI, XVII i XVIII a
Catalunya; en segon lloc, proposava seguir el tortuós —però més honorable— camí
de la història compromesa amb el present, el futur i els explotats; en tercer lloc,
projectava fórmules renovades d’interconnexió entre la investigació històrica, l’en-
senyament de la història a tots els nivells i la societat; i, finalment, expressava la
seva intenció d’erigir-se en tribuna plural, tant per als novicis com per als mestres,
on la crítica de conveniència estigués desterrada. Aquests principis combatius mar-
caren la revista durant els tres primers números, en què els articles i els estudis d’in-
vestigació anaven acompanyats de notícies i breus sobre col·loquis, sobre el
moviment estudiantil a la Universitat Autònoma de Barcelona o sobre els treballs
de curs presentats pels alumnes d’història moderna als seus professors. A partir del
número 4/5, la tribuna informativa es va depreciar alhora que la revista es va fer
més «professional» i va guanyar en presentació i en qualitat en els seus articles.

Durant els tres primers anys, MANUSCRITS fou una publicació bianual i, d’a-
leshores ençà, anual. Els 25 números que han sortit entre els anys 1985 i 2007 han
ocupat 24 volums, atès que els números 4 i 5 formen part d’un mateix tom. En
aquests 25 números:

— Hi han participat 281 col·laboradors.
— Al marge dels col·laboradors catalans i de la resta d’Espanya, els quals, evi-

dentment, són majoria, hi ha contribucions de destacats historiadors d’una dot-
zena de països; sobresurten, però, les aportacions d’investigadors francesos (18),
anglesos (12), italians (11) i estatunidencs (10).
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— S’han publicat 286 articles, 10 debats, 3 entrevistes, 16 resums de treballs de
recerca i 12 resums de tesis doctorals llegides al Departament d’Història
Moderna i Contemporània.

— S’han ressenyat 91 llibres de recerca.
— S’han organitzat 23 dossiers sobre temes d’actualitat historiogràfica.
— Tot i que establir àmbits temàtics resulta compromès, aproximadament una

quarta part dels articles tracten arguments polítics i institucionals; la història
econòmica, la història cultural i la història social hi estan representades cadas-
cuna per un 15% del total dels articles; la història religiosa o de l’Església supo-
sa un 10%; la historiografia, un 9%; i la història de les mentalitats, un 5%.

— Finalment, pel que fa a l’àmbit geogràfic on s’enquadren les recerques, el
Principat de Catalunya és protagonista en un 39% dels articles; Espanya, en
un 35%; Europa, en un 21%; i altres àmbits, en un 5%.

Aquestes són algunes de les dades més significatives de la nostra revista. La
posició de MANUSCRITS en el panorama modernista i historiogràfic en general ja
la decidiran els nostres lectors, els nostres crítics i els nostres avaluadors.

Aquest número, el volem dedicar a la memòria d’Antonio García-Baquero,
professor de la Universitat de Sevilla i col·laborador de MANUSCRITS, qui ha mort
aquest any 2007.
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