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Amb el número 18 la revista SVMMA comença una nova etapa després d’aquests
deu anys de recorregut impecable gràcies a la tasca duta a terme per l’anterior editora, la Marta Sancho. La seva feina serà la nostra guia en el nou camí que enceta
aquesta revista electrònica d’estudis medievals. No podem fer més que agrair-li
l’empenta i dedicació per portar la revista fins als nivells d’excel·lència en què
es troba. També volem agrair la confiança dipositada en nosaltres per part de la
direcció de l’Institut de Recerca en Cultures Medievals en encarregar-nos aquesta
tasca de gran responsabilitat que acceptem amb entusiasme, però també amb un
cert respecte.
Els primers disset números de SVMMA han combregat especialistes en cultures medievals de diferents disciplines d’arreu del món, molts d’ells de reconegut
prestigi. Continuem amb un número miscel·lani, amb cinc articles que cobreixen
diversos camps d’estudi del món medieval: l’arqueologia, la filologia, la filosofia i
la història. Hi trobareu igualment les habituals seccions de Ressenyes, que inclou les
aportacions bibliogràfiques d’interès més recents, i de Biblioteca, que recull la producció científica de l’Institut de Recerca en Cultures Medievals pel que fa a la publicació de llibres i a la presentació de tesis doctorals. A més, com en cada número de
tardor, tanca la revista la secció de Notícies que resumeix totes les activitats que s’han
promogut des de l’institut.
Un dels nostres objectius en aquesta nova etapa és continuar amb la bona tasca
realitzada fins ara, i mantenir el nivell de rigor científic i qualitat dels articles que es
publiquen a la revista. Al mateix temps, però, considerem que aquest moment de
canvi és una bona ocasió per incorporar algunes novetats amb la intenció de posar
al dia la revista SVMMA. En primer lloc, podreu comprovar el canvi d’imatge que us
presentem amb aquest número 18. A més, hem incorporat la possibilitat de descarregar el número sencer de la revista en un sol document en format pdf. Finalment,
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hem obert un compte de Twitter (@RevistaSvmma) que volem que esdevingui un
nou canal de comunicació i de promoció de la revista.
Des de l’equip editorial, volem agrair la feina de tots els autors i autores que han
participat fins ara a la revista, però també l’eficàcia de l’equip tècnic, dels revisors,
dissenyadors i traductors que han facilitat el traspàs editorial i han sigut una part
decisòria en el canvi d’imatge de la revista que us presentem amb aquest número.
Desitgem que ens acompanyeu en aquesta nova etapa i que continueu gaudint
de la revista SVMMA. Revista de Cultures Medievals com heu fet fins ara.
Mireia Comas Via i Inés García López
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