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Ramon Muntaner: fets, dits i Â«veres veritatsÂ»
Benvolguts amics,
En el fitxer adjunt us passo el PDF del cartell i del programa del congrÃ©s
sobre Ramon Muntaner, el gran cronista de la baixa Edat Mitjana, que
tindrÃ lloc, entre Girona i Peralada, la setmana que ve. Us prego que en
feu tota la difusiÃ³ possible.
Â Aprofito l'avinentesa per passar-vos informaciÃ³ en el fitxer adjunt
sobre un curs d'estiu en lÃnia dedicat a la figura de Ramon Muntaner,
muntat des de la Facultat de Lletres de la UdG, i dirigit per Josep Antoni
Aguilar i un jo mateix. La carta Ã©s una mica publicitÃ ria, perquÃ¨ es
tracta d'un curs de divulgaciÃ³ adreÃ§at al gran pÃºblic. Per aixÃ² gairebÃ©
nomÃ©s es citen noms de cuiners, perÃ² en el curs hi participen, entre
d'altres, medievalistes de l'alÃ§ada de Paul Freedman, Stephane Pequigbot,
Josep Antoni Aguilar, Carmel Ferragud, Mateu Rodrigo, Ernest Marcos o
Josep TorrÃ³.
Â Â Al llarg del curs es facilitarÃ una extensa antologia de la "CrÃ²nica"
de Muntaner tant en el catalÃ del XIV, tot i que amb l'ortografia
modernitzada, com en una traducciÃ³ al catalÃ de principis del segle XXI.
Â Â Us prego que en feu la mÃ xima difusiÃ³ possible, perquÃ¨ el tema del curs
em sembla que entra de ple en les Ã rees temÃ tiques d'una plana com la
vostra. Josep Antoni Aguilar o jo mateix estem a la vostra
disposiciÃ³ per donar-vos tota la informaciÃ³ suplementÃ ria que calgui. Ens
interessaria molt que fÃ©ssiu la mÃ xima difusiÃ³ possible del curs. Podem
fer una rebaixa de 10 euros als subscriptors del vostre butlletÃ).
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Una abraÃ§ada,
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Xavier Renedo
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