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Editorial

Amb el número 36, la revista Manuscrits, tal com ja s’havia anunciat anterior-
ment, comença a editar dos números cada any. Malgrat les retallades pressupos-
tàries, esperem poder mantenir aquest esforç durant els propers anys. A partir del 
número vinent, també acceptarem articles en anglès, amb el benentès que, com 
els escrits en català o castellà, hauran de passar una doble avaluació anònima 
abans de ser acceptats per la revista.

En el número actual, hom pot trobar una gran diversitat de temes que palesen 
alguns dels camps actuals de recerca més dinàmics en Història Moderna. Des de 
la presència dels jesuïtes al Japó al segle xvi (Giuseppe Marino) fins a la política 
de l’Assemblea Nacional durant la Revolució Francesa (Betlem Castellà i 
Pujols); des de la redacció d’una història cinc-centista de Catalunya des de Saha-
gún (Rodolfo Galdeano Carretero) fins a l’aparició d’un plànol inèdit de Tarrago-
na a la Biblioteca Nacional de França (Patricia Terrado Ortuño); des d’una 
ambaixada del Regne de València a Felip IV durant la Revolta Catalana (Miquel 
Fuertes Broseta) fins a les peripècies d’un agent de Felip V a l’ambaixada espa-
nyola a Roma en una època en la qual el papa només reconeixia la legitimitat de 
l’Arxiduc d’Àustria (Maximiliano Barrio Gozalo).

Amb aquests articles i els que vindran aspirem a fer una revista cada cop més 
interessant per a autors/es i lectors/es. Confiem que l’increment de la periodicitat 
i l’ús de l’anglès ens permetin millorar posicions en els rànquings de les revistes, 
en els quals, val a dir-ho, Manuscrits. Revista d’Història Moderna figura en llocs 
a voltes destacats, com el Carhus Plus (en el nivell A), l’ERIH PLUS o el MIAR 
(amb un valor ICDS 10 que s’ha mantingut des de l’any 2016).

Convidem doncs tots els investigadors i les investigadores en història moder-
na a sotmetre’ns els seus articles a través de la plataforma Open Journal Systems, 
que garanteix l’accés obert a tots els continguts publicats. Poden fer-ho mitjan-
çant el web http://revistes.uab.cat/manuscrits, seguint les indicacions de la pesta-
nya «enviar un article».

Entre tots aconseguirem anar millorant la qualitat de la nostra revista.




