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Edicions
LaGeneratitat publica una
historia de Catalunya

La Generalitat de Cata-
lunya ha editat el llibre Cata-
/unya, una história europea.
L' obra, dirigida per Ramon
Grau i Josep M. Muñoz i pro-
dUlda per L'Aveny, planteja
una síntesi d'historia de Cata-
lunya a la llumde la seva per-
tinenya a Europa. De fet,
constitueix un repas a les eta-
pes principals de la trajecto-
ria de Catalunya com a país
europeu, amb un seguit de
textos de síntesi actualitza-
da a carrec d' especialistes

destacats en cada període
(Josep M. Salrach, Manuel
Sánchez, Xavier Torres,
Eduard Riu-Barrera, Albert
Carreras, Ramon Grau,
Mireia Freixa, Borja de
Riquer, Ricard Vinyes i Fran-
cesc Vilanova). Els textos es
complementen amb una anto-
logia de citacions d'historia-
dors i intel'lectuals catalans
i amb una abundant il'lus-
tració. EIs diversos capítols
són enllayats per uns textos
breus, a carrec de Ramon
Grau, que asseguren la con-
tinultat de la narració histo-
rica. El volum es clou amb
un apendix sobre 1'Eurore-
gió, a carrec de Josep V.
Boira.

Difusió exterior
I:lnstitut Ramon Llull
publica Transfer

L'Institut Ramon Llull
(IRL) ha editat el primer
número de Transfer. La nova
revista, en Ilenguaanglesa i de
periodicitat anual, és integra-
da per un recull d'articles
publicats l'any anterior en
catala i dedicats a diferents
disciplines del pensament i la
cultura contemporanies. D'a-
questa manera, l'IRL vol
promoure la difusió inter-
nacional del pensament con-
temporani d'expressió catala-
na i també de les publicacions
d'aquest ambit del domini lin-
güístic catala. Transferés una
revista no comercial, que és
tramesa de forma gratuita als
professionals estrangers que
participen en les tires intema-
cionals del Ilibre (editors,
agents literaris, periodistes
culturals, tecnics d'institu-
cions culturals, etc.), així com
a les organitzacions intema-
cionals de catalanística i a la
xarxa de lectoratsde catala de
1'IRL. En aquest primer nú-
mero, centrat en un dossier
sobre "globalització i identi-
tats culturals canviants" il'lus-
trat amb obra d' Antoni Ta-
pies, apareixentradults alguns
articlespublicats previamenta
L 'Aven9i a E/s Marges.

Els classics catalans de la
Barcino, en angles

L'Editorial Barcino, per-
tanyent a la Fundació Lluís
Carulla, i l'editorial britanica
TamesisBooks, filial de Boy-
dell & Brewer, van establir el
mary de 2005 un acord amb
l'objectiu de coeditar classics
medievals catalans en angles.
El primer fruit d'aquesta
coHaboració són dos volums,
molt acuradament editats, que
són, d'una banda, una anto-
logia de la poesia d' Ausias
March, tradulda i editada per
Robert Archer (King's Colle-
ge, Londres), i, de l'altra, una
part de la Crónica de Ramon
Muntaner,tradwda per Robert
D. Hughes i amb una intro-
ducció de J.N. Hillgarth. Més
informació a www.fundacio
Iluiscarulla.org.

Patrimoni

Reobren a Tarragona
la Casa Canals

La Casa Canals, un palauet
del segle XVII situat al carrer
de la Granada, a la part alta
de Tarragona, ha reobert les
portes al públic després de 12
anys d'un complex procés de
restauració i una inversió de
més d'un milió d'euros. La
casa, que sera destinadaa usos

cultural s, sintetitza en un
mateix editici diverses etapes
de la historia urbana tarrago-
mna.

Museus
Mobles de Jujol, al MNAC

El Museu Nacional d' Art

de Catalunya ha ingressat a
les seves coHeccions quatre
peces de mobiliari de l'arqui-
tecte modernista Josep M.
Jujo!. Les obres, que han pas-
sat al MNAC com a fruit
d'una dació, són un escripto-
ri-arxivador,una taula de cen-
tre, una cadira de menjador i
un tinter debronze, dissenyats
per Jujol el 1919 per al mar-
xant d' art Pere Mañach.
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Escriptori-arxivador de partitures
que porta la signatura de l'arquitede


