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Després de tres anys (2011-2013), «Ammentu» ha canviat la seva periodicitat. Així, el
que va començar sent una publicació anual, al 2014 s'ha transformat en una revista
semestral. Una vegada publicat el primer número d'enguany, ara els en presentem el
segon, que correspon al semestre que va de juliol a desembre, és a dir, la cinquena
publicació d'«Ammentu». Aquest nou número marca un punt d'inflexió en la història
—breu, cal dir— de la revista.
En primer lloc, a partir d'aquest semestre, «Ammentu» es publicarà en col·laboració
amb la casa editorial Aipsa de Càller —d'àmbit nacional—, que compta amb una
experiència important també a escala internacional, amb publicacions en diversos
idiomes i una actitud oberta a la col·laboració i al debat. Aquests últims requisits són
fonamentals quan es treballa amb realitats i contextos que estan un tant allunyats de
Sardenya i d'Itàlia i, sobretot, quan es volen abastir objectius que no tinguin un
caràcter esbiaixat, particularista o localista, sinó un abast més ampli, fruit de
sinèrgies, de la contraposició entre opinions diverses, entre cultures i enfocaments
diferents, entre experiències viscudes en altres contextos.
La segona novetat és el nou subtítol de la revista: «Butlletí Històric i Arxivístic del
Mediterrani i les Amèriques». Amb aquest canvi hem tractat de trobar una millor
definició de l'àrea de referència i dels interessos històrics i arxivístics d'«Ammentu»,
tant a la zona del Mediterrani i altres territoris propers, com a Amèrica, el nou
continent en el qual la revista ha parat especial atenció en els darrers anys, tal com
es posa de relleu al Dossier que presentem en aquest número, obra de Nunziatella
Alessandrini i Martino Contu, i que du per títol L'emigració italiana i portuguesa al
Brasil i a altres països d'Amèrica Llatina en l'edat moderna i contemporània. Tot el
que s'ha exposat aquí comportarà canvis graduals que començaran per la renovació
del Comitè de Redacció, que adquirirà una dimensió més internacional, més en
sintonia amb una revista que ha aconseguit una bona difusió a Europa i que continua
difonent-se cada vegada més, amb resultats que ningú no hauria esperat fa un anys,
en molts països d'Amèrica Llatina, i l'objectiu de la qual és ampliar les mires també
cap al nord, cap a les zones anglòfones i francòfones del continent americà.
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